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

8
03-06-2022
F.10/20/327
NL:TZ:0000152579:F001
13-08-2020

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr M. Kooiman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Boss Fruit & Food International B.V.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd aan de Krommew eg 10, Unit 2 te (2988 CB)
Ridderkerk. Statutaire zetel is Rotterdam.

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister:
Het inkopen, verkopen, importeren, exporteren, distribueren, het handelen in,
de marketing van en de advisering met betrekking tot groente, fruit, dranken
en vleesw aren en daaraan verw ante producten.

10-09-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De onderrneming heeft minder dan één jaar bestaan. Er zijn nimmer jaarcijfers
opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

10-09-2020
1

Toelichting
Volgens het handelsregister.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-09-2020
1

€ 6.539,08

10-12-2020
2

€ 7.151,76

10-03-2021
3

€ 7.278,81

08-06-2021
4

€ 7.278,81

08-09-2021
5

€ 7.278,81

08-12-2021
6

€ 7.278,81

07-03-2022
7

€ 7.278,81

03-06-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-8-2020

10-09-2020
1

t/m
9-9-2020
van
10-9-2020

10-12-2020
2

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

10-03-2021
3

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021

08-06-2021
4

t/m
7-6-2021
van
8-6-2021

08-09-2021
5

t/m
7-9-2021
van
7-12-2021

07-03-2022
7

t/m
1-3-2022
van
2-3-2022
t/m
31-5-2022

Bestede uren

03-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 48 min

2

19 uur 15 min

3

11 uur 6 min

4

17 uur 42 min

5

12 uur 54 min

6

7 uur 39 min

7

24 uur 57 min

8

9 uur 51 min

totaal

128 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De tijd besteed onder de garantieregeling voor curatoren w ordt separaat
geadministreerd.

07-03-2022
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer L.O. Pinas.

10-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen. Er w aren w el offertes gevraagd, maar tot
afsluiten is het nooit gekomen.

10-09-2020
1

1.4 Huur
De huur is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris per 18
augustus 2020 opgezegd.

10-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder zat de vennootschap nog in de opstartfase en
is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Daarnaast zou een medew erker
van de buitendienst zich een bedrag in contant hebben laten uitbetalen door
een Duitse debiteur. De laatste maanden is de bestuurder bezig gew eest om
financiering aan te trekken, maar dit is uiteindelijk niet (op tijd) gelukt. Het
personeel heeft
uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

10-09-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

10-09-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
10-09-2020
1

Toelichting
N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-8-2020

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na het ontslag en het informeren van het UW V zijn voor dit onderdeel geen
verdere w erkzaamheden voorzien.

10-09-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

10-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris
mobiele telefoons

€ 127,05

Boedelbijdrage leverancier

€ 250,00

totaal

€ 127,05

€ 250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft ter plaatse poolshoogte genomen. Er w as w at
kantoorinventaris. De leverancier van de kantoorinventaris pretendeert de
kantoorinventaris onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De
curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van dit
eigendomsvoorbehoud. Volgens ter plaatse verkregen informatie zouden
enkele leveranciers daarnaast zelf hun spullen hebben teruggehaald voor
faillissementsdatum.

10-09-2020
1

De leverancier bleek inderdaad rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud te hebben
en heeft deze zaken onder vergoeding van een redelijke boedelvergoeding
retour genomen.

10-12-2020
2

Een aantal ingenomen mobiele telefoons is verkocht.

08-06-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nu er in dit stadium reeds fiscale schulden bekend zijn, zal hiervan sprake zijn.

10-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop.

10-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave zouden er geen voorraden resteren.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bankrekening

€ 612,68

totaal

€ 612,68

Boedelbijdrage

€ 0,00

10-09-2020
1

Toelichting andere activa
Vooralsnog is er geen ander actief bekend gew orden.

10-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In onderzoek.

10-09-2020
1

Uit het onderzoek bleek het bestaan van een Bunq rekening. Deze is
opgeheven en het saldo is geïncasseerd.

10-03-2021
3

De aangeboden boekhouding doet vermoeden dat er nog vorderingen zijn op
een privé persoon en op een gelieerde vennootschap. De curator zal bezien of
deze correct zijn verantw oord in de administratie en vervolgens of deze
incasseerbaar zijn.

08-06-2021
4

Pogingen tot incasso hebben vooralsnog niets opgeleverd.

08-09-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Incasso debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 6.289,08
€ 0,00

€ 6.289,08

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Onderzoek van de aangeleverde administratie heeft naar voren gebracht dat
er nog veel uitstaande vorderingen op debiteuren zijn. De curator is
aangevangen met incasso.

10-12-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Volgens de bestuurder zou er nog één vordering op een debiteur zijn. De
curator probeert dit te matchen met andere gegevens die bekend zijn
gew orden.

10-09-2020
1

Voortzetting incasso.

10-12-2020
2

Voortzetting incasso.

10-03-2021
3

In de afgelopen periode zijn de incassow erkzaamheden voortgezet, zonder
enig positief resultaat. Vorderingen bleken al voldaan of w erden betw ist,
terw ijl enkele debiteuren inzake kleinere vorderingen in het geheel niet
reageerden. De curator verw acht niet dat verdere inspanningen tot rendabel
resultaat zullen leiden en staakt het verdere incasso.

08-06-2021
4

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

10-12-2020
2

Er is geen bancaire financiering gew eest.

5.2 Leasecontracten
Er w erden tw ee voertuigen geleased. Deze zijn inmiddels teruggegeven aan
de leasemaatschappijen.

5.3 Beschrijving zekerheden

10-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

10-12-2020
2

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

10-12-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van de kantoorinventaris pretendeert de kantoorinventaris
onder eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd. De curator doet onderzoek
naar de rechtsgeldigheid van dit eigendomsvoorbehoud.

10-09-2020
1

Afgew ikkeld.

10-12-2020
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.

10-12-2020
2

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

10-12-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 250,00

10-03-2021
3

Toelichting
Van een crediteur met eigendomsvoorbehoud w erd € 250,00 ontvangen
inclusief BTW inzake de inspanningen van de curator.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie

10-09-2020
1

Geen nadere w erkzaamheden voorzien.

10-12-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen

10-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

10-09-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.q

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen

10-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog is de indruk dat hieraan niet is voldaan. Het administratiekantoor
dat w as ingeschakeld geeft aan niets te hebben geboekt omdat er geen
stukken w erden aangeleverd.

10-09-2020
1

W el heeft de curator toegang kunnen verkrijgen tot enkele
computerbestanden w aar de nodige informatie is aangetroffen.
De curator zal in de volgende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie afronden en de bestuurder haar bevindingen voorhouden.

10-12-2020
2

De bestuurder is inmiddels aangeschreven en hem zijn de bevindingen van het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek voorgehouden. De bestuurder heeft
hierop gereageerd en hij heeft zijn visie kenbaar gemaakt. Naar aanleiding
hiervan w ordt de betrokkenheid van een derde onderzocht.

10-03-2021
3

Er is een back-up van de administratie verkregen met medew erking van Exact
Online. Met behulp daarvan heeft nader onderzoek plaats kunnen vinden. De
gevoerde boekhouding blijkt gebrekkig. Bovendien w erd een veelvoud aan
privé uitgaven aangetroffen die niet als zodanig verantw oord zijn in de
boekhouding.

08-06-2021
4

De bestuurder is nogmaals gecontacteerd maar reageert nu in het geheel niet
meer. De curator zal hieromtrent in overleg treden met de rechter-commissaris.
De bestuurder is met zijn adviseur bij de curator langs gew eest voor overleg.
De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om de gebreken in de boekhouding
te verklaren. De curator w acht de verklaring af.

08-09-2021
5

De bestuurder heeft middels zijn advocaat gereageerd op de voorlopige
bevindingen van de curator. Voorts heeft de bestuurder een poging gedaan
om administratie aan te leveren, echter niet op juiste w ijze. De curator heeft
de bestuurder een laatste termijn gesteld om de administratie aan te leveren
zodat zij haar onderzoek kan afronden.

08-12-2021
6

De administratie - althans datgene w at w as bijgehouden - is aangeleverd en
inmiddels onderzocht. De curator zal de bestuurder op de hoogte stellen van
haar bevindingen.

07-03-2022
7

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van haar bevindingen
en is in afw achting van een reactie van de bestuurder.

03-06-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet aangeleverd. De vennootschap is pas dit jaar opgericht.

10-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-09-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

10-09-2020
1

Toelichting
Vooralsnog w ordt hier vanuit gegaan nu er geen sluitende administratie is
overlegd.

Ja

10-12-2020
2

Toelichting
De curator zal in de volgende verslagperiode de bestuurder haar bevindingen
voorhouden.

Ja

08-06-2021
4

Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Ook zijn er andere gronden om
onbehoorlijk bestuur aan te nemen. Dit is aan de bestuurder voorgehouden.
De bestuurder reageert in het geheel niet meer. De curator zal hieromtrent in
overleg treden met de rechter-commissaris.

Toelichting

08-09-2021
5

Er heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder is in de
gelegenheid gesteld om de gebreken in de boekhouding te verklaren. De
curator w acht de verklaring af.

Toelichting

08-12-2021
6

De curator is nog in afw achting van door de bestuurder toegezegde
administratie. Na ontvangst van deze administratie zal de curator haar
onderzoek afronden.

Toelichting

07-03-2022
7

Het onderzoek is afgerond. De curator zal de bestuurder op de hoogte stellen
van haar bevindingen.

Toelichting

03-06-2022
8

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van haar bevindingen
en is in afw achting van een reactie van de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2020
1

In onderzoek

10-12-2020

Toelichting

2

De curator zal in de volgende verslagperiode het onderzoek afronden en de
bestuurder haar bevindingen voorhouden.

In onderzoek

10-03-2021
3

Toelichting
De bestuurder is inmiddels aangeschreven en hem zijn de bevindingen van het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek voorgehouden. De bestuurder heeft
hierop gereageerd en hij heeft zijn visie kenbaar gemaakt. Naar aanleiding
hiervan w ordt de betrokkenheid van een derde onderzocht.

In onderzoek

08-06-2021
4

Toelichting
De aanvullende bevindingen zijn aan de bestuurder voorgehouden. De
bestuurder reageert in het geheel niet meer. De curator zal hieromtrent in
overleg treden met de rechter-commissaris.

In onderzoek

08-09-2021
5

Toelichting
De curator heeft haar bevindingen aan de bestuurder toegelicht. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en zijn
stellingen te onderbouw en met bew ijs. De curator w acht dit af.

In onderzoek

08-12-2021
6

Toelichting
De curator is nog in afw achting van door de bestuurder toegezegde
administratie. Na ontvangst van deze administratie zal de curator haar
onderzoek afronden.

In onderzoek

07-03-2022
7

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De curator zal de bestuurder op de hoogte stellen
van haar bevindingen.

In onderzoek
Toelichting
De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van haar bevindingen
en is in afw achting van een reactie van de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-06-2022
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afronden en de bestuurder haar bevindingen voorhouden.

10-12-2020
2

De bestuurder is inmiddels aangeschreven en hem zijn de bevindingen van het
gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek voorgehouden. De bestuurder heeft
hierop gereageerd en hij heeft zijn visie kenbaar gemaakt. Naar aanleiding
hiervan w ordt de betrokkenheid van een derde onderzocht.

10-03-2021
3

Op basis van hetgeen thans aan administratie is aangeleverd kan w orden
geconcludeerd dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de op hem rustende
verplichtingen.

08-06-2021
4

De curator heeft haar bevindingen aan de bestuurder toegelicht. De
bestuurder is in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en zijn
stellingen te onderbouw en met bew ijs. De curator w acht dit af.

08-09-2021
5

De curator is nog in afw achting van door de bestuurder toegezegde
administratie. Na ontvangst van deze administratie zal de curator haar
onderzoek afronden.

08-12-2021
6

Het onderzoek is afgerond. De curator zal de bestuurder op de hoogte stellen
van haar bevindingen.

07-03-2022
7

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van haar bevindingen
en is in afw achting van een reactie van de bestuurder.

03-06-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek.

10-09-2020
1

De curator zal de bestuurder haar bevindingen voorhouden.

10-12-2020
2

Ter zake heeft al overleg plaatsgevonden. De curator probeert met behulp van
de leverancier van het boekhoudpakket een w erkende back-up van het
afgesloten pakket te verkrijgen, dan w el een tijdelijke heropening van het
pakket te verkrijgen. Voorts w ordt door de curator bij betrokkenen
geïnformeerd.

10-03-2021
3

De curator treedt over deze kw estie in overleg met de rechter-commissaris.

08-06-2021
4

De curator w acht de reactie van de bestuurder met bew ijsstukken op haar
bevindingen af.

08-09-2021
5

De curator is nog in afw achting van door de bestuurder toegezegde
administratie. Na ontvangst van deze administratie zal de curator haar
onderzoek afronden.

08-12-2021
6

Inmiddels is er administratie ontvangen en het onderzoek afgerond. De curator
zal de bestuurder op de hoogte stellen van haar bevindingen. Afhankelijk van
de reactie van de bestuurder zal de curator met de rechter-commissaris in
overleg treden over te treffen maatregelen.

07-03-2022
7

De curator heeft de bestuurder op de hoogte gesteld van haar bevindingen
en is in afw achting van een reactie van de bestuurder. De curator is voorts in
overleg met de rechter-commissaris over haar bevindingen.

03-06-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-09-2020
1

PM

€ 27.004,95
Toelichting
Door het UW V is een tw eetal boedelvorderingen ingediend. Deze zien op de
overgenomen loonverplichtingen en de daarin begrepen sociale premies.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-03-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.092,00

10-09-2020
1

Toelichting
Bovendien zal er een vordering ex artikel 29 lid 7 w et OB zijn voor zover er
eerder BTW in vooraftrek is genomen.

€ 26.708,79

10-03-2021
3

Toelichting
Inclusief de nog te verw achten aanslag ex artikel 29 lid 7 w et OB,

8.3 Pref. vord. UWV
€ 54.257,66

10-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

10-09-2020
1

13

10-12-2020
2

17

10-03-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.706,00

10-09-2020
1

€ 147.754,42

10-12-2020
2

€ 201.515,15

10-03-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium nog niet te overzien.

10-09-2020
1

Naar de huidige stand van de boedel zal opheffing bij gebrek aan baten gaan
plaatsvinden.

08-09-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nadere inventarisatie.

10-09-2020
1

Geen bijzondere w erkzaamheden meer voorzien.

10-03-2021
3

Idem.

08-06-2021
4

Idem.

08-12-2021
6

Geen bijzondere w erkzaamheden meer voorzien.

07-03-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

08-09-2021
5

9.2 Aard procedures
Geen

08-09-2021
5

9.3 Stand procedures
N.v.t.

08-09-2021
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

08-09-2021
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
onderzoek administratie, in het bijzonder debiteurenportefeuille;

10-09-2020
1

onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
te gelde maken mogelijke activa.

voortzetting incassow erkzaamheden
afgronden rechtmatigheidsonderzoek en voorhouden bevindingen aan
bestuurder

voortzetting incassow erkzaamheden
onderzoeken reactie bestuurder op bevindingen
rechtmatigheidsonderzoek

overleg met rechter-commissaris over bevindingen
rechtmatigheidsonderzoek

afronden rechtmatigheidsonderzoek na ontvangst toegezegde
administratie
overleg bestuurder over uitkomst rechtmatigheidsonderzoek

informeren bestuurder uitkomst rechtmatigheidsonderzoek;
overleg rechter-commissaris n.a.v. reactie bestuurder op uitkomst
rechtmatigheidsonderzoek.
Verder overleg met bestuurder en zo nodig rechtsmaatregelen.

10-12-2020
2

10-03-2021
3

08-06-2021
4

08-12-2021
6

07-03-2022
7

03-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator streeft er naar binnen één jaar tot afw ikkeling te komen.

10-09-2020
1

De curator streeft ernaar om in de volgende verslagperiode tot afw ikkeling te
komen. Dit is echter ook afhankelijk van de voortgang van afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderdeel.

08-09-2021
5

Doordat de bestuurder niet spoedig reageert op de bevindingen van de
curator, is nog niet te overzien w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-06-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
30-8-2022

03-06-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

10-09-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

