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Algemene gegevens
Naam onderneming
Boroda B.V.

27-08-2021
1

Gegevens onderneming
Boroda B.V., tevens handelend onder de naam 'Def de Chef' en 'De Su Chef'
Statutair gevestigd te Maarssen;
kantoorhoudende te (6821 LG) Arnhem aan de Hommelsew eg 205
Kamer van Koophandel-nummer: 71415572

27-08-2021
1

Activiteiten onderneming
Op de faillissementsdatum w as de enige activiteit van Boroda B.V. de
exploitatie van een horecaonderneming (een Surinaams bezorg- en
afhaalrestaurant) onder de naam 'Def de Chef'. De onderneming w as
gevestigd aan de Hommelsew eg 205 te Arnhem.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 77.621,09

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -62.332,65

€ 173.241,75

2019

Toelichting financiële gegevens

€ 3.491,00

27-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfer over 2019 zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekening over
2019. De cijfers over 2021 zijn ontleend aan de door gefailleerde aangeleverde
conceptcijfers over 2021 (per faillissementsdatum).

27-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

27-08-2021
1

Boedelsaldo
€ 387,80

27-08-2021
1

€ 4.839,23

26-11-2021
2

€ 6.356,02

26-02-2022
3

€ 8.156,02

02-06-2022
4

Verslagperiode
van
27-7-2021

27-08-2021
1

t/m
26-8-2021
van
27-8-2021

26-11-2021
2

t/m
25-11-2021
van
26-11-2021

26-02-2022
3

t/m
25-2-2022
van
26-2-2022
t/m
1-6-2022

Bestede uren

02-06-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 54 min

2

28 uur 27 min

3

4 uur 54 min

4

3 uur 12 min

totaal

71 uur 27 min

Toelichting bestede uren
In tegenstelling tot bovenstaand overzicht bedraagt het totaal aantal
bestede uren in dit faillissement 57 uur en 12 minuten.

02-06-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Boroda B.V. heeft tw ee bestuurders, Triple Eight Holding B.V. en SB Beheer B.V.
Deze vennootschappen zijn tevens aandeelhouder van gefailleerde.

27-08-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

27-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Mochten er door de curator nog lopende verzekeringen w orden aangetroffen,
dan zullen die w orden opgezegd zodra het niet meer opportuun is om die
voort te zetten.

27-08-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Hommelsew eg 205 te Arnhem.

27-08-2021
1

De gehuurde ruimte is aan de verhuurder opgeleverd.

26-11-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Boroda B.V. is oorspronkelijk opgericht met als doel de import en verkoop van
tw eedehands elektrische auto's. Omdat deze activiteiten niet van de grond
kw amen, zijn deze in 2019 gestaakt. In 2020 is gestart met een nieuw e
activiteit (de in- en verkoop van tw eedehands w itgoed). Deze activiteiten
moesten echter eveneens gestaakt w orden, omdat de afzetmarkt als gevolg
van de coronacrisis w egviel.
In eind 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de laatste activiteit van
gefailleerde: een Surinaams afhaal- en bezorgrestaurant. Begin 2021 gingen
de deuren van deze horecaonderneming open. Vanaf het begin overstegen de
kosten echter de opbrengsten. Sinds mei/ juni 2021 liep de hoeveelheid
bestellingen (en daarmee de omzet) verder terug. De hoge schuldenlast in
combinatie met de maandelijkse lasten (die niet opw ogen tegen de
opbrengsten) en het uitvallen van de chef-kok vanw ege ziekte, heeft
gefailleerde eind juli 2021 doen besluiten om haar eigen faillissement aan te
vragen.
De curator heeft de opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

27-08-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

27-08-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op de faillissementsdatum 5 personeelsleden in dienst
(koks en maaltijdbezorgers). De arbeidsovereenkomsten van deze
w erknemers zijn, na goedkeuring van de rechter-commissaris, op 28 juli 2021
door de curator opgezegd. Het UW V heeft contact opgenomen met de
w erknemers in het kader van de loongarantieregeling. Vanw ege de
coronamaatregelen kon geen fysieke intakebijeenkomst voor het personeel
w orden georganiseerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

27-08-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-7-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden lijken (vooralsnog) afgerond.

27-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

27-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De w erkzaamheden zijn afgerond.

27-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 4.353,93

totaal

€ 4.353,93

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over de nodige horeca-/restaurantinventaris. De curator
heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en aan TB Auctions opdracht
gegeven om de goederen ter veiling aan te bieden.

27-08-2021
1

Een deel van de inventariszaken in bedrijfsruimte is onderhands verkocht aan
de verhuurder voor € 750 (ex BTW ), w aarbij tevens afspraken zijn gemaakt
over de oplevering van het bedrijfspand en de afw ikkeling van enkele
vorderingen over en w eer tussen de verhuurder en gefailleerde. De overige
aanw ezige inventaris is in de afgelopen periode door TB Auctions geveild. Deze
veiling heeft netto een bedrag van € 3.246,43 opgebracht. Enkele zaken die in
de veiling niet verkocht zijn, zijn daarna nog onderhands verkocht voor een
bedrag van € 200,- (incl. BTW ).

26-11-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet aan de orde.

27-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Het verkopen van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde.

27-08-2021
1

De w erkzaamheden lijken afgerond.

26-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 97,50

totaal

€ 97,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de faillissementsdatum w as er nog een grote voorraad bederfelijke w aar
aanw ezig in het bedrijfspand van gefailleerde. Deze voorraad is deels
teruggenomen door één van de leveranciers, deels vernietigd en deels
(kosteloos) opgehaald door een onderneming die zich mede tot doel heeft
gesteld om voedselverspilling/ -vernietiging tegen te gaan.
Daarnaast staat er - vanuit de eerder ontplooide w itgoedactiviteiten - nog een
beperkte voorraad defecte w itgoedapparaten in opslag. De curator onderzoekt
de w aarde en verkoopbaarheid van deze apparaten.

27-08-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het voortzetten van het onderzoek naar de verkoopbaarheid van de
w itgoedapparatuur.

27-08-2021
1

Inmiddels is de curator gebleken dat de w itgoedapparatuur een zeer geringe
w aarde (lees: oud-ijzerw aarde) vertegenw oordigt. Er zullen daarom door de
curator geen verkoopinspanningen w orden verricht.

26-11-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Kasgeld

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 387,80

Creditsaldo bank

€ 1.516,79

totaal

€ 1.904,59

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte op de faillissementsdatum over een relatief beperkt
creditsaldo bij de bank. De curator heeft de bank verzocht om dit creditsaldo
over te maken op de boedelrekening en is in afw achting van ontvangst
daarvan.

27-08-2021
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Daarnaast beschikte gefailleerde nog over kasgeld. Dit kasgeld is overgemaakt
naar de boedelrekening van gefailleerde.
De curator heeft in onderzoek in hoeverre het bedrijfslogo en de handelsnaam
aan gefailleerde toebehoren.
Door gefailleerde is NOW -subsidie aangevraagd en zijn voorschotten
ontvangen. In verband met de termijnen voor definitieve vaststelling van de
NOW -subsidies heeft de curator enkele stukken opgevraagd bij de bestuurder
en is hij doende deze te bestuderen.

26-11-2021
2

Het onderzoek naar de NOW -subsidies, althans naar de opportuniteit van het
doen van een definitieve vaststelling, is nagenoeg afgerond.

26-02-2022
3

Het is niet opportuun gebleken om een definitieve vaststelling voor de NOW subsidies aan te vragen. Omdat er geen definitieve vaststelling zal
plaatsvinden (en gefailleerde derhalve geen nabetaling onder de NOW subsidie zal ontvangen), hebben de bestuurders van gefailleerde zich bereid
getoond om een bedrag aan de boedel over te maken ter compensatie van
het niet ontvangen van de volledige NOW -subsidie.

02-06-2022
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Toezien op de ontvangst van het banksaldo van gefailleerde en het
voortzetten van het onderzoek naar de eigendom van het bedrijfslogo en de
handelsnaam.

27-08-2021
1

Toezien op de ontvangst van het banksaldo van gefailleerde en het
voortzetten van het onderzoek naar de eigendom van het bedrijfslogo en de
handelsnaam. De curator zal tevens het onderzoek naar de NOW -subsidies
voortzetten.

26-11-2021
2

Het banksaldo is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Het onderzoek
naar de NOW -subsidies is nagenoeg afgerond.

26-02-2022
3

De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-06-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is de curator vooralsnog niet gebleken van openstaande
debiteurenvorderingen.

27-08-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

27-08-2021
1

Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend door een bank.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde huurde een bezorgauto van één van haar bestuurders (die de
auto op haar beurt ook w eer leasete).

5.3 Beschrijving zekerheden

27-08-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is de curator niet bekend met zekerheidsrechten.

27-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
De pinapparaten w erden gehuurd en zijn inmiddels geretourneerd. De
bezorgfiets w as in eigendom van één van de bestuurders van gefailleerde en
is eveneens geretourneerd.

27-08-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

27-08-2021
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5.6 Retentierechten
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

27-08-2021
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5.7 Reclamerechten
Hiermee is de curator (nog) niet bekend.

27-08-2021
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden lijken vooralsnog afgerond.

27-08-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Op de faillissementsdatum w as de exploitatie van de horecaonderneming
reeds gestaakt. Omdat de te verw achten kosten van de voortzetting de te
verw achten opbrengsten zouden overstijgen en omdat de chef-kok ziek w as,
heeft de curator besloten om de onderneming na de faillissementsdatum niet
(w eer) op te starten.

27-08-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich bij de curator geen geïnteresseerden gemeld voor een
doorstart van de onderneming.

27-08-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden lijken afgerond.

27-08-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit heeft de curator nog een onderzoek. De eerste indruk van curator is dat er
sprake is van een goed bijgehouden en overzichtelijke administratie, w aaruit
de rechten en verplichtingen van gefailleerde op eenvoudige w ijze gekend
kunnen w orden.

7.2 Depot jaarrekeningen

27-08-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is op 20 juni 2020 vastgesteld en op 24 juni 2020
gedeponeerd bij het handelsregister.

27-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:395a BW geldt voor gefailleerde een vrijstelling van het
deskundigenonderzoek (o.a. accountantsverklaring).

27-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het uittreksel uit het handelsregister bedraagt het geplaatst en
gestort aandelenkapitaal € 1.000.

27-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

27-08-2021
1

Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

27-08-2021
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Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk heeft de curator dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen
verslagperiode afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat is
voldaan aan de boekhoud- en deponeringsplicht en dat niet is gebleken van
onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen.

02-06-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het voortzetten van het onderzoek naar de onderw erpen zoals genoemd in dit
hoofdstuk.

27-08-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-06-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

27-08-2021
1

Tot op heden zijn naast het salaris van de curator en zijn medew erkers
opgekomen de kosten voor taxatie van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde.
Het UW V heeft haar vordering uit hoofde van de loongarantieregeling nog niet
ingediend.

€ 12.324,84

26-02-2022
3

Toelichting
Tot op heden zijn naast het salaris van de curator en zijn medew erkers
opgekomen de kosten voor taxatie van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde en
de vordering van UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.

€ 30.889,94

02-06-2022
4

Toelichting
Tot op heden zijn naast het salaris van de curator en zijn medew erkers
opgekomen de kosten voor taxatie van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde
en de vordering van UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.340,00

27-08-2021
1

Toelichting
Op dit moment bestaat de fiscale vordering uit: loonheffing over de periode mei
2020 tot en met juni 2021.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-08-2021
1

Het UW V heeft haar vordering uit hoofde van de loongarantieregeling nog niet
ingediend.

€ 8.744,42

26-02-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27-08-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

27-08-2021
1

7

26-11-2021
2

6

26-02-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.373,75

27-08-2021
1

€ 80.679,77

26-11-2021
2

€ 78.579,77

26-02-2022
3

Toelichting
Als gevolg van de afspraken die tussen de verhuurder van het bedrijfspand en
de curator zijn gemaakt (zie hoofdstuk 3.3 van dit verslag), heeft de
verhuurder afstand gedaan van zijn concurrente vordering op gefailleerde.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan de curator nog geen uitspraken doen over de w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

27-08-2021
1

Het faillissement zal bij de rechtbank w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten. Dit is het eindverslag.

02-06-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal doorgaan met het inventariseren van de schuldeisers.
Ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

27-08-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-06-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is (vooralsnog) niet bekend met lopende procedures.

27-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode in het bijzonder
uitgaan naar:

27-08-2021
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de verkoop van de bedrijfsmiddelen en (voor zover opportuun) de
voorraad van gefailleerde;
de oplevering van het bedrijfspand;
het onderzoek naar de eigendom van het bedrijfslogo en de
handelsnaam;
het voorzetten van het rechtmatigheidsonderzoek, en;
het inventariseren van de crediteuren van gefailleerde.
De aandacht van de curator zal de komende verslagperiode vooral uitgaan
naar het onderzoek naar de eigendom van het bedrijfslogo en de
handelsnaam en het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.
Daarnaast zal de curator het onderzoek naar de door gefailleerde ontvangen
NOW -subsidies voortzetten.

26-11-2021
2

De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode in het bijzonder
uitgaan naar de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en de afronding
van het onderzoek naar de door gefailleerde ontvangen NOW -subsidies.

26-02-2022
3

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. Het faillissement zal bij
de rechtbank w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit
is het eindverslag.

02-06-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog niets w orden gezegd over de termijn w aarop het
faillissement kan w orden afgew ikkeld.

27-08-2021
1

Naar het zich nu laat aanzien kan het faillissement in de komende
verslagperiode w orden afgew ikkeld.

26-02-2022
3

Het faillissement zal op de kortst mogelijke termijn w orden afgew ikkeld.

02-06-2022
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder punt 10.1 van dit verslag ('Plan van aanpak').

Bijlagen
Bijlagen

27-08-2021
1

