Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

4
16-04-2019
F.10/18/216
NL:TZ:0000053739:F001
19-06-2018

mr. C de Jong
mr J. Smael

Algemene gegevens
Naam onderneming
The Box Brands Netherlands B.V.

18-07-2018
1

Gegevens onderneming
The Box Brands Netherlands B.V.
Plompertstraat 42
3087 BD Rotterdam
KvK nr. 63049953
Faill.nr. C/10/18/216 F
Datum uitspraak: 19 juni 2018
Rechtbank Rotterdam
rechter-commissaris: mr. C. de Jong
Op verzoek van Melger's W ijn en Dranken C.V.
Datum verzoekschrift: 5 april 2018
Curator: mr. J. Smael
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088-234 45 00
E-mail: smael@thna.nl

Activiteiten onderneming

18-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: groothandel in overige machines,
apparaten en toebehoren voor industrie en handel; Verhuur van automaten;
Exploitatie van- en handel in automaten ten behoeve van de verkoop van
voedselproducten.

18-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 5.615,00

€ -8.274,00

€ 88.334,00

2015

€ 0,00

€ -1.120,00

€ 9.928,00

2017

€ 489.721,00

€ -115.381,00

€ 534.513,00

Toelichting financiële gegevens
Het jaar 2017 betreft voorlopig jaarw erk. De jaarrekening is niet gepubliceerd.

18-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

18-07-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 2.723,36

Boedelsaldo
€ 45.704,60

Boedelsaldo
€ 44.965,32

Boedelsaldo
€ 44.965,32

Verslagperiode

18-07-2018
1

17-10-2018
2

16-01-2019
3

16-04-2019
4

Verslagperiode
18-07-2018
1

van
19-6-2018
t/m
17-7-2018

17-10-2018
2

van
18-7-2018
t/m
16-10-2018

16-01-2019
3

van
17-10-2018
t/m
15-1-2019

16-04-2019
4

van
16-1-2019
t/m
15-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

82,20 uur

2

93,95 uur

3

19,50 uur

4

7,25 uur

totaal

202,90 uur

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers os andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

17-10-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is Adancope management B.V. op haar beurt
rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer A.A.C.P. Krielen.

18-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

18-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

18-07-2018
1

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de Plompertstraat
nr. 42 te Rotterdam. De huur is opgezegd bij brief van 26 juni 2018.

18-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode is het pand aan de Plompertstraat opgeleverd
aan de verhuurder.

17-10-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement gelegen in
het feit dat er geen financiële middelen meer w aren om nieuw e voorraden te
kopen. De financiële problemen zijn primair ontstaan bij de exploitatie van een
w ebshop in Amerikaanse levensmiddelen. Doordat er geen middelen meer
w aren om nieuw e voorraad aan te kopen, w aardoor de verkopen via de
w ebsite terugliepen. Klanten w achten met het doen van aankopen totdat
producten w el w eer voorradig zouden zijn (mede in verband met gratis
verzending vanaf een bepaald bedrag). Op enig moment is door de bestuurder
besloten de advertenties via google Adw ords stop te zetten w aardoor de
verkopen nog verder afnamen.

18-07-2018
1

Een andere oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat een deel
van de aanw ezige (Amerikaanse)producten door de NVW A moesten w orden
vernietigd vanw ege het feit dat een bepaald ingrediënt in een deel van de
Amerikaanse producten in Nederland verboden w erd. Tot slot zijn naar opgave
van gefailleerde veel kosten gemaakt met de overname van w ebshops.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.
In bovengenoemde tekst staat vermeld dat de advertenties via Google
AdW ords door bestuurder zijn stopgezet. Echter blijkt dat de rekeningen van
Google AdW ords niet meer betaald konden w orden, w aardoor Adw ords door
Google is stopgezet.

17-10-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-07-2018
1

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
18-07-2018
1

Personeelsleden
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-6-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inmiddels heeft een bijeenkomst voor w erknemers plaatsgevonden w aarbij
ook het UW V aanw ezig w as. Alle w erknemers is voorafgaand aan deze
bijeenkomst ontslag aangezegd.

18-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

18-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-07-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op locatie is diverse kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen. De curator
heeft de eigendom van deze bedrijfsmiddelen in onderzoek.

18-07-2018
1

Zie onderdeel voorraden / onderhanden w erk.

17-10-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

18-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Nader onderzoek naar eventuele rechthebbenden en verkoop van de
inventaris.

18-07-2018
1

Het onderzoek naar de rechthebbenden betreffende de inventaris is afgerond.

17-10-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden/kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 32.584,17

totaal

€ 32.584,17

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Door de curator is een grote hoeveelheid voorraad aangetroffen. Momenteel
w ordt deze voorraad geïnventariseerd en w orden de geclaimde
eigendomsvoorbehouden beoordeelt. Er w as ten tijde van het faillissement
geen inzicht in de bestaande voorraadpositie. Het tellen van de voorraad is
arbeidsintensief en daarnaast is gebleken dat een groot deel van de
levensmiddelen over de THT-datum is.
Na uitlevering van gehonoreerde eigendomsvoorbehouden kan de resterende
voorraad door de curator verkocht w orden.

18-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de goederen w aarop
eigendomsvoorbehoud is geclaimd beoordeeld en uitgeleverd. De vrije
voorraden zijn samen met de bedrijfs- en kantoorinventaris middels een
openbare veiling verkocht. Uitlevering van de verkochte kavels heeft inmiddels
plaatsgevonden.

17-10-2018
2

De afgelopen verslagperiode is er nog restant voorraad verkocht middels een
openbare veiling.

16-01-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afronding inventarisatie voorraad, afw ikkeling eigendomsvoorbehouden en
verkoop van (vrije) voorraad.

18-07-2018
1

Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

domeinnamen

€ 2.902,13

totaal

€ 2.902,13

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over circa 100 domeinnamen en daaraan gekoppelde
w ebshops. De curator heeft eventuele verkoop in onderzoek.

18-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode zijn verschillende domeinnamen verkocht via een
openbare veiling. De curator is nog doende met de overdracht van een deel
van deze domeinnamen.

17-10-2018
2

De overdracht van de domeinnamen is afgerond. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

16-01-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en eventuele verkoop domeinnamen.

18-07-2018
1

De overdracht van de domeinnamen is afgerond. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

16-01-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De vennootschap heeft naar opgave geen debiteuren nu de verkopen via de
w ebw inkels direct betaald w erden via online betaaldiensten w aaronder Ideal,
Paypal en Mollie.

18-07-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen verdere w erkzaamheden.

18-07-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het saldo op de
bankrekening van de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 2.466,00
en op de spaarrekening EUR 250,00. Het tegoed is opgevraagd bij de bank en
ontvangen op de boedelrekening.

18-07-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn de curator geen lease-overeenkomsten bekend.

18-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Dit is de curator niet bekend.

18-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich diverse partijen tot de curator gew end met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De curator is deze eigendomsvoorbehouden aan het
inventariseren en beoordelen. Uitlevering zal, indien van toepassing, pas na
inventarisatie kunnen plaatsvinden.

18-07-2018
1

De goederen w aarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd zijn de afgelopen
verslagperiode door de curator beoordeeld en uitgeleverd.
Geen verdere w erkzaamheden.

17-10-2018
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

18-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

18-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
De curator zal afhankelijk van de te verrichten w erkzaamheden een
boedelbijdrage verlangen.
€ 1.270,50

18-07-2018
1

17-10-2018
2

De curator heeft in totaal een bedrag van EUR 1.270,50 ontvangen van diverse
crediteuren in verband met de verrichte w erkzaamheden inzake de
beoordelingen en uitleveringen van eigendomsvoorbehouden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen verdere w erkzaamheden.

18-07-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

18-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

18-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden.

18-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft overdracht van domeinnamen (en daaraan gekoppelde
w ebshops) in onderzoek.

18-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode zijn verschillende domeinnamen verkocht via een
openbare veiling. De curator is nog doende met de overdracht van een deel
van deze domeinnamen.

17-10-2018
2

De overdracht van de domeinnamen is afgerond. Er zijn geen verdere
w erkzaamheden.

16-01-2019
3

6.5 Verantwoording
Tot op heden heeft de curator geen overeenstemming bereikt met
geïnteresseerden.

18-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 2.902,13

18-07-2018
1
17-10-2018
2

Zie ook onderdeel overige activa.

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

18-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator zal de komende verslagperiode de mogelijkheden van verkoop
nader onderzoeken.

7. Rechtmatigheid

18-07-2018
1

7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder van gefailleerde zijn administratieve bescheiden
aangeleverd. De curator zal de komende verslagperiode een aanvang met met
het onderzoek naar de administratie.

18-07-2018
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie.

17-10-2018
2

Na inventarisatie van de aangeleverde administratie en gezien de
onduidelijkheden zal de curator het onderzoek naar de administratie door een
derde te laten verrichten.

16-01-2019
3

De curator heeft recentelijk een rapport ontvangen naar aanleiding van het
onderzoek naar de financiële administratie. Dit onderzoek is door een derde
verricht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal de curator
de bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting vragen alvorens een
definitief standpunt in te nemen met betrekking tot (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.

16-04-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2016 isw gedeponeerd op 5-9-2017.

18-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de voldoening van
de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

18-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-07-2018
1

De curator zal nader onderzoek doen naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Zie onderdeel 7.1 Boekhoudplicht.

7.6 Paulianeus handelen

16-04-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

18-07-2018
1

Het is de curator gebleken dat door gefailleerde hangende de
faillissementsaanvraag diverse betalingen, totaal groot EUR 6.111,00, aan de
aanvrager(s) van het faillissement is voldaan. De curator heeft deze
rechtshandelingen vernietigd op grond van art. 47 Fw . Inmiddels heeft de
curator de toezegging ontvangen dat voornoemd bedrag op de
boedelrekening zal w orden voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

17-10-2018
2

Het bedrag van EUR 6.111,00 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek doen naar mogelijke
(bestuurders)aansprakelijkheid en paulianeus handelen.

18-07-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek doen naar mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

18-07-2018
1

Na inventarisatie van de aangeleverde administratie en gezien de
onduidelijkheden zal de curator het onderzoek naar de administratie door een
derde te laten verrichten. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal
de curator een standpunt innemen met betrekking tot (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.

16-01-2019
3

De curator heeft recentelijk een rapport ontvangen naar aanleiding van het
onderzoek naar de financiële administratie. Dit onderzoek is door een derde
verricht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal de curator
de bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting vragen alvorens een
definitief standpunt in te nemen met betrekking tot (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.

16-04-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

18-07-2018
1

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. Nu gefailleerde
w erknemers in dienst had is een (boedel)vordering van het UW V w el te
verw achten.
€ 18.263,13

16-01-2019
3

€ 42.847,97

16-04-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.306,00

18-07-2018
1

€ 22.214,00

17-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 8.442,68

16-04-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
52

18-07-2018
1

78

17-10-2018
2

82

16-01-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 192.145,70

18-07-2018
1

€ 552.672,71

17-10-2018
2

€ 582.034,50

16-01-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

18-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

18-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator geen procedures bekend.

18-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

18-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode trachten de aanw ezig inventaris,
voorraad alsmede domeinnamen te verkopen en zal afw ikkeling van de
eigendomsvoorbehouden plaatsvinden.. Eveneens zal een aanvang w orden
gemaakt met het onderzoek naar de administratie.

18-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode is de aanw ezige inventaris, voorraad en een deel
van de domeinnamen verkocht. Het pand is inmiddels opgeleverd aan de
verhuurder.
De curator zal de komende verslagperiode trachten de resterende
domeinnamen te verkopen. Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek
naar de administratie.

17-10-2018
2

De curator heeft besloten de resterende domeinnamen niet te verkopen
gezien het feit dat de baten niet opw egen tegen de kosten. Na inventarisatie
van de aangeleverde administratie en gezien de onduidelijkheden zal de
curator het onderzoek naar de administratie door een derde te laten
verrichten. De curator verw acht dat het onderzoek naar de administratie de
komende verslagperiode w ordt afgerond. Vervolgens zal de curator een
standpunt innemen met betrekking tot (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen. De overige
gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten
w orden verricht.

16-01-2019
3

De curator heeft recentelijk een rapport ontvangen naar aanleiding van het
onderzoek naar de financiële administratie. Dit onderzoek is door een derde
verricht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal de curator
de bestuurder van gefailleerde om nadere toelichting vragen alvorens een
definitief standpunt in te nemen met betrekking tot (eventuele)
bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.

16-04-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet in te schatten op w elke termijn de afw ikkeling
van het faillissement zal w orden voltooid.

18-07-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-7-2019

16-04-2019
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

18-07-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

