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Algemene gegevens
Naam onderneming
Compabox B.V.
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Gegevens onderneming
Compabox B.V. ("gefailleerde") is statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk
gevestigd te (1042 AX) Amsterdam aan de Gyroscoopw eg 86 en
geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 78123488.
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Activiteiten onderneming
Gefailleerde dreef een detailhandel en verrichtte blijkens het handelsregister
activiteiten op dat gebied via het internet inzake voedingsmiddelen en
drogisterijw aren / verkoop van borrel (cadeau) pakketten inclusief
entertainment via online w ebshop.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.894.444,00

€ 286.277,00

€ 953.800,00

2021

€ 1.281.028,00

€ -594.846,00

€ 562.087,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gefailleerde is op 20 mei 2020 opgericht. De curator heeft daarom enkel de
beschikking over de jaarrekeningen 2020 en (concept) 2021. Op basis
daarvan zijn de hiervoor w eergegeven financiële gegevens vastgesteld.
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De meest recent bijgew erkte administratieve gegevens w orden
geïnventariseerd. In dat verband is reeds het boekhoudkantoor van
gefailleerde aangeschreven.

Gemiddeld aantal personeelsleden
7
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Toelichting
Op datum faillietverklaring w aren 7 personeelsleden in dienst van
gefailleerde. Kort na faillissement heeft de curator met machtiging van de
rechter-commissaris de arbeidsrelatie op de voet van artikel 40
Faillissementsw et beëindigd.
Het is de curator uit bestudering van de hem beschikbare boeken en
bescheiden, alsmede uit de toelichting van de bestuurder van gefailleerde
gebleken dat gefailleerde in de jaren voorafgaand aan het faillissement meer
personeelsleden, circa 30-60 personeelsleden, in dienst had. Naar verluidt
zijn deze arbeidsovereenkomst een reguliere w ijze beëindigd.

Boedelsaldo
€ 750,00
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Toelichting
Het boedelsaldo van € 750,00 w ordt gevormd door het kasgeld dat de
curator aantrof in de boedel van gefailleerde. Voornoemd contant geld is op
de boedelrekening bijgeboekt.
De curator verw acht dat het boedelsaldo de komende verslagperiode zal
toenemen doordat de banksaldi van de bankrekening van gefailleerde nog
aan de boedelrekening dienen te w orden overgemaakt. Hiervoor is de bank
van gefailleerde reeds meermaals aangeschreven. De bank heeft tot op
heden niet op de verzoeken van de curator gereageerd.
Daarnaast verw acht de curator nog een opbrengst te genereren uit de
doorstart van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde, het te gelde maken van
de debiteurenportefeuille en het te gelde maken van de (overige) activa.

Verslagperiode
van
16-8-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

88 uur 54 min

totaal

88 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Zie urenverantw oording.

16-09-2022
1

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk vastgesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurders.
De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w erd op 20 mei 2020 opgericht. De activiteiten van gefailleerde
richtten zich blijkens op het handelsregister op het gebied van detailhandel
via internet in voedingsmiddelen en drogisterijw aren / de verkoop van borrel
(cadeau) pakketten inclusief entertainment via een online w ebshop. Feitelijk
dreef gefailleerde een onderneming w aarbij zij geschenken en borrelboxen
voor on- & offline bedrijfsevents leveren via o.a. de w ebsites compabox.nl,
digiborrel.nl en giftservice.nl. Het exploiteren van deze w ebsites w erd door
gefailleerde gedaan vanuit de door haar gehuurde bedrijfslocatie in
Amsterdam.
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Op de datum van faillissement w erd de directie van gefailleerde gevoerd door
NIQE Ventures B.V. met de heer G.J.R. W itkamp als middelijk
alleen/zelfstandig bevoegd statutair bestuurder. De heer W itkamp is tevens
middels de venture NIQE Ventures B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Vooralsnog niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de gebruikelijke brand-, diefstal- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen aangetroffen. Deze zijn een jaar
vooruitbetaald. Deze verzekeringen zullen na opleveren van het gehuurde
w orden beëindigd. De curator zal trachten om (gedeeltelijke) restitutie van
de premie te bew erkstelligen.
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1.4 Huur
De curator heeft tw ee huurovereenkomsten aangetroffen.
De eerste huurovereenkomst betreft de huur van de bedrijfslocatie van
gefailleerde aan de Gyroscoopw eg 86 te Amsterdam. De curator heeft deze
huurovereenkomst na machtiging van de rechter-commissaris op de voet van
art. 39 Fw opgezegd.
De tw eede huurovereenkomst betreft de huur van een w inkelpand, w elke
gefailleerde na "de dow nsizing" heeft onderverhuurd. De curator trof
afspraken met zow el de onderhuurder als de verhuurder aan die reeds voor
het intreden van het faillissement met gefailleerde gemaakt w aren. Deze
afspraken resulteren in het beëindigen van de huur en
onderhuurovereenkomst tegen 1 oktober 2022. De curator duldt deze
gemaakte afspraken.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft het bestuur van
gefailleerde een uitgebreide verklaring afgelegd. De curator baseert zijn
voorlopige bevindingen ten aanzien van de oorzaken van het faillissement op
deze verklaring, alsook op informatie van derden, de hem beschikbaar
gestelde informatie, poststukken en processtukken. Daaruit heeft de curator
het volgende afgeleid.
Gefailleerde is opgericht ten tijde van de COVID-19. Door zich te richten op
het faciliteren van online bedrijfsevents, in het bijzonder de digitale borrels
w aarbij naast borrelboxen ook entertainment aan de klanten van gefailleerde
w erd geleverd, profiteerde gefailleerde van de periode dat sprake w as van
thuisw erkende samenleving. De lockdow n-maatregelen w aren echter
onvoorspelbaar, w aardoor gefailleerde haar onderneming flexibel diende in
te richten.
De curator begrijpt dat de onderneming van gefailleerde eind 2021 en begin
2022 een piek had in de vraag naar digiborrelboxen. Echter, w as toentertijd
al sprake van een teruggebracht personeelsbestand w aardoor de duurdere
uitzendkrachten dienden te w orden ingeschakeld. Dit heeft ertoe geleid dat
de maandelijkse kosten van gefailleerde in een korte periode flink opliepen
en niet alle potentiële klanten bediend konden w orden. Daarnaast w as er
financiering nodig om de orders te kunnen voorfinancieren. Hiervoor heeft
gefailleerde een lening van € 50.000,- aangetrokken, w elke tot op heden
onbetaald is gelaten.
De bestuurder verklaarde dat in de loop van 2022 de personeelsbezetting
van gefailleerde sterker is afgeschaald en er tegelijkertijd door gefailleerde
aan nieuw e concepten w erd gew erkt w aarmee w erd beoogd de cashflow te
stabiliseren. in het bijzonder zou het giftservice-concept daarbij helpen. Het
giftservice concept behelst het automatiseren van presentjes door de
w erkgever aan de w erknemers bij gelegenheden als verjaardag, jubilea,
geboorte etc.
De kosten w erden (verder) naar beneden gebracht. Dit w as noodzakelijk,
omdat de vraag naar digiborrelboxen in de zomerperiode normaliter sterk
afneemt. Het giftservice-concept is echter niet tijdig van de grond gekomen
om de cashflow van gefailleerde te kunnen stabiliseren. Daarnaast is het de
curator gebleken dat de markt voor borrelboxen door het intreden van
diverse partijen gedurende de COVID-19 periode verzadigd is geraakt nadat
de lockdow n-maatregelen in de loop van dit jaar is afgeschaald.
De bestuurder constateerde dat gefailleerde onvoldoende liquiditeiten had
om de voor het najaar benodigde voorraden in te kopen, w aardoor het
aantrekken van aanvullende financiering noodzakelijk w as.
De bestuurder verklaarde aan de curator dat hij de afgelopen maanden heeft
gezocht naar een koper voor de onderneming van gefailleerde, alsook naar
investeerders die benodigde additionele financiering zouden kunnen
verstrekken. Uiteindelijk is de verkoop- en investeringsronde niet geslaagd,
omdat potentiële financiers de risico’s van investeren in de onderneming van
gefailleerde te groot achtten.
Omdat gefailleerde niet langer aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen, heeft de bestuurder besloten het faillissement van gefailleerde aan
te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
Op datum faillietverklaring w aren 7 personeelsleden in dienst van
gefailleerde. Kort na faillissement heeft de curator met machtiging van de
rechter-commissaris de arbeidsrelatie op de voet van artikel 40
Faillissementsw et beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30
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Toelichting
Het is de curator uit bestudering van de hem beschikbare boeken en
bescheiden, alsmede uit de toelichting van de bestuurder van gefailleerde
gebleken dat gefailleerde in de jaren voorafgaand aan het faillissement meer
personeelsleden, circa 30-60 personeelsleden, in dienst had.
De curator heeft de loonadministratie bij het boekhoudkantoor van
gefailleerde opgevraagd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-8-2022

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van het personeel w erden op last van de curator op
datum faillietverklaring gestaakt, voor zover de w erkzaamheden niet reeds
de w eek voor het faillissement van gefailleerde gestaakt w aren.
De curator heeft vervolgens op 19 augustus de arbeidsrelatie met de
personeelsleden op de voet van artikel 40 Faillissementsw et beëindigd. De
curator heeft een intake op kantoor met de personeelsleden gehouden ten
behoeve van hun aanmelding bij het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof op de door gefailleerde gehuurde bedrijfslocatie de
gebruikelijke bedrijfsinventaris aan. Daarnaast beschikt gefailleerde over
diverse w ebsites en domeinnamen.
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Een deel van de aangetroffen bedrijfsinventaris komt vermoedelijk toe aan
de boedel van het gelieerde en eveneens gefailleerde Interreal Group B.V.
Met de curator van Interreal Group onderzoekt de curator w elke
bedrijfsinventaris tot w elke boedel behoort.
De immateriële bedrijfsmiddelen, w aaronder de w ebsites en domeinnamen
van gefailleerde, w ordt verkocht aan de partij die de onderneming van
gefailleerde gaat doorstarten c.q. gaat integreren in diens eigen bedrijf. Op
de datum van de verslaglegging heeft deze partij na het doorlopen van het
biedingsprotocol (tezamen met andere geïnteresseerden) een bindend bod
bij de curator gedaan (hoger dan de overige geïnteresseerden), w aarna de
curator aan deze partij een activaovereenkomst heeft aangeboden. Partijen
zijn het eens over de inhoud van de overeenkomst. De curator is op datum
van verslaglegging in afw achting van de ondertekende versie van de
overeenkomst en op de bijschrijving van de koopprijs op de boedelrekening.
De curator zal tezamen met de curator van Interreal Group B.V. de komende
verslagperiode aanvangen met het veilen van de bedrijfsinventaris en
voorraden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Een deel van de hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen zijn bodemzaken.
Aangezien gefailleerde een achterstand heeft laten ontstaan in het afdragen
van loon- en omzetbelasting, zal de curator ex art. 57 lid 3 Faillissementsw et
- w aar nodig - de belangen behartigen van de Belastingdienst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen en verkoopmiddelen. Onderzoek doorstart
(im)materiële activa. het doorlopen van een biedingsprotocol met diverse
geïnteresseerden.
W erkzaamheden ten behoeve van veilen bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator trof op de door gefailleerde gehuurde bedrijfslocatie diverse
voorraden aan ten behoeve van het vullen van borrelboxen en
(kerst)pakketten. Een groot deel van deze voorraden betreffen
voedingsmiddelen. Een deel van deze voedingsmiddelen w as reeds voor
faillietverklaring over de houdbaarheidsdatum en dient te w orden afgevoerd.

16-09-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden ten behoeve van het veilen voorraden, nadat bleek dat
partijen die geïnteresseerd w aren in de doorstart van gefailleerde geen
interesse hadden in de voorraden.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij BUNQ B.V. De curator heeft BUNQ
B.V. verzocht om het creditsaldo per datum faillissement ad circa € 2.150,over te dragen aan de boedelrekening. Voornoemd saldo is nog niet op de
boedelrekening ontvangen. BUNQ B.V. w eigert vooralsnog te reageren op het
verzoek en de rappellerende berichten van de curator.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

handelsdebiteuren

€ 13.847,17

Onderhuurder w inkelruimte
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,00
€ 16.347,17

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenportefeuille aan handelsdebiteuren
aangetroffen van in totaal € 13.847,17. Voornoemd saldo komt voort uit de
aan de curator beschikbaar gestelde bijgew erkte administratie van
gefailleerde.
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Daarnaast onderverhuurt gefailleerde een w inkelpand aan de Bosboom
Toussainstraat te Amsterdam. Hiervoor ontvangt gefailleerde voor de looptijd
van de onderhuurovereenkomst een maandelijks bedrag ad € 2.500 ex BTW .

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft contact gehad met de onderhuurder van de w inkelruimte
teneinde de reeds opeisbare huurpenningen te incasseren. Naar de
mogelijkheid om de vorderingen van de handelsdebiteuren te incasseren zal
de curator de komende periode nader onderzoek verrichten
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Gefailleerde maakte geen gebruik van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft tw ee operational leaseauto's aangetroffen. Daarnaast trof
de curator tw ee sw apfietsen aan. Deze zaken heeft de curator reeds laten
inleveren.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde geen zekerheden heeft
verstrekt ten gunste van financiers.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.
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5.6 Retentierechten
In onderzoek
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-09-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken en w erkzaamheden met betrekking tot regulier
faillissementsonderzoek.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft van de bestuurder begrepen dat reeds voor faillissement
diverse partijen geïnteresseerd w aren in de overname van de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde.
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In totaal heeft de curator een groot aantal partijen kunnen benaderen voor
een eventuele doorstart van gefailleerde. Op basis van een door de
bestuurder aangeleverde lijst betroffen dit de grootste concurrenten van
gefailleerde, en zouden daardoor ook de grootste kanshebbers zijn voor een
overname van gefailleerde.
Van deze groep van geïnteresseerden heeft een substantieel deel
aanhoudende interesse getoond in de immateriële activa van gefailleerde
(w ebsites, domeinnamen en goodw ill van gefailleerde). Deze partijen hebben
het biedingsprotocol doorlopen.
Uiteindelijk heeft de curator het bod geaccepteerd van de partij die het
hoogste bod ad € 15.000,- heeft uitgebracht.

6.5 Verantwoording
De curator meent dat een bedrag van € 15.000,- het maximaal haalbare
bedrag is gezien de negatieve ontw ikkelingen in de borrelboxenmarkt. De
curator heeft de grootste concurrenten van gefailleerde (en naar opvatting
van de curator daardoor de meest geïnteresseerde en geschikte partijen
voor de doorstart) benadert, en deze w erkzaamheden heeft geresulteerd in
voornoemd beste bod. Naar de curator begrijpt is de vraag in de markt voor
borrelboxen sterk afgenomen en is er sprake is van een verzadigd aanbod in
deze markt.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Op de datum van de verslaglegging heeft de beoogd doorstarter na het
doorlopen van het biedingsprotocol (tezamen met andere geïnteresseerden)
een bindend bod bij de curator gedaan (hoger dan de overige
geïnteresseerden), w aarna de curator aan deze partij een
activaovereenkomst heeft aangeboden. Partijen zijn het eens over de inhoud
van de overeenkomst. De curator is op datum van verslaglegging in
afw achting van de ondertekende versie van de overeenkomst en op de
bijschrijving van de koopprijs op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Benaderen geïnteresseerden, opstellen biedingsmemorandum en
biedingsprotocol, onderhandelen met geïnteresseerde partijen, doorlopen
van het biedingsprotocol en opstellen van de activaovereenkomst.
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De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het leveren van
de door te starten (immateriële) activa.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie
van gefailleerde ter beschikking te stellen. Inmiddels heeft de bestuurder een
groot deel van de door de curator opgevraagde administratie en documenten
aangeleverd of toegezegd om binnen afzienbare tijd aan te leveren. Het
overige deel van de financiële en loonadministratie heeft de curator
opgevraagd bij het boekhoudkantoor van gefailleerde.
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De komende verslagperiode zal de curator aanvullende w erkzaamheden
verrichten in het kader van het veiligstellen van de digitale administratie en
overige relevante data.

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar: 2020
Datum deponering: 23-06-2022
Datum vaststelling jaarstuk: 22-06-2022
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De curator concludeert dat de jaarrekening 2020 niet tijdig door het bestuur
is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het onderzoek
naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 21,18
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Toelichting
Claimsagent B.V.: € 21,18
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 587.941,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
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Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 34.901,04
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verifiëren van ingediende vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
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verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden;
afronden doorstart;
onderzoek eventuele overige activa;
onderzoek debiteurenportefeuille;
onderzoek paulianeuze transacties;
onderzoek oorzaken faillissement;
oorzaken taakvervulling bestuur; en
Verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1 - Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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