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

R-C
Curator

4
31-05-2021
F.17/20/28
NL:TZ:0000139392:F001
23-04-2020

mr. H.J. Idzenga
mr P.S. van Zandbergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bos Bolsw ard B.V.

09-06-2020
1

Gegevens onderneming
Het vestigingsadres van Bos Bolsw ard B.V. w as de Rijksstraat 5 8701 KJ
Bolsw ard

09-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Exploiteren w inkel in heren en dames mode.

09-06-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
in onderzoek

09-06-2020
1

Rapportages zijn nog niet voorhanden. De lopende boekhouding zal eerst
moeten w orden omgezet in rapportages.

30-11-2020
2

Rapportages ontbreken. Er is slechts enige maanden omzet gegenereerd. De
totale omzet bedroeg c.a. € 35.000,- en is in de boekhouding verw erkt en sluit
aan op de ontvangsten per bank

08-03-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

08-03-2021
3

Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement w as er een enkel personeelslid in dienst. De
directie is van oordeel dat aan de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd een
einde is gekomen. De w erknemer is van oordeel dat de niet voortzetting van
de arbeidsovereenkomst niet tijdig is aangezegd. De directie betw ist dat. De
curator deelt deze mening maar heeft veiligheidshalve- voorzover vereist- de
dienstbetrekking met goedkeuring van de rechter-commissaris opgezegd.

Boedelsaldo
€ 3,39

09-06-2020
1

€ 5.228,39

30-11-2020
2

Toelichting
Gedurende de verslagperiode zijn door de oud bestuurders eerder uitgekeerde
management fees in maandelijkse termijnen van € 625,-terugbetaald. 9 van de
12 termijnen zijn inmiddels voldaan.
€ 5.228,39

08-03-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd. De termijnen 10,11 en 12 zijn niet betaald ten gevolge van de
coronaperikelen. De oud-bestuurders zijn niettemin op betaling aangesproken.
€ 7.403,39
Toelichting
De termijnen 10,11 en 12 zijn betaald. Daarmee is de volledige vordering
voldaan.

Verslagperiode

31-05-2021
4

Verslagperiode
van
23-4-2020

09-06-2020
1

t/m
9-6-2020
van
9-6-2020

30-11-2020
2

t/m
30-11-2020
van
29-11-2020

08-03-2021
3

t/m
4-3-2021
van
4-3-2021

31-05-2021
4

t/m
31-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 24 min

2

5 uur 24 min

3

3 uur 30 min

4

3 uur 27 min

totaal

28 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van de vennootschap w erd gevoerd door Bos Holding B.V. Deze
holding heeft als bestuurders C. Bos Beheer B.V en W .Bos Beheer B.V. van
w elke laatste tw ee vennootschappen het bestuur w ordt gevoerd door
respectievelijk C.Bos en W .Bos.

09-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

09-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
in onderzoek

09-06-2020
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt door failliet gehuurd. Voorgesteld is aan de verhuurder
de huur per datum faillissement te eindigen opdat verhuurder w eer over het
pand kan beschikken. Het pand is reeds ontruimd.

09-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de directie is de opstart van de exploitatie vertraagd.
Daardoor heeft een oud medew erker, die eveneens een modezaak w as
begonnen, te lang het rijk alleen gehad in Bolsw ard met als gevolg dat de loop
op de w inkel erg gering w erd. De Corona crisis is vervolgens de nekslag
gew eest. Door deze crisis en het instorten van de markt w as duidelijk dat het
tekort niet meer w as om te buigen en is de handdoek in de ring gegooid.

09-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-06-2020
1

Toelichting
Het arbeidscontract van bepaalde tijd met het enige personeelslid w as ten
tijde van het intreden van het faillissement reeds geëxpireerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

09-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-5-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er w as discussie over de vraag of het niet verlengen van de overeenkomst van
bepaalde tijd al dan niet tijdig w as aangezegd. Daarom is zekerheidshalve
ontslag aangezegd voor zover rechtens vereist zulks met machtiging van de
rechter-commissaris.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

09-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen bankschuld.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-06-2020
1

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

09-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

09-06-2020
1

Er is een bijgew erkte boekhouding. W el moet de lopende boekhouding nog
moeten w orden omgezet in rapportages.

30-11-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

09-06-2020
1

n.v.t.

31-05-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

09-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-06-2020
1

De aandelen zijn volgestort.

31-05-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

09-06-2020
1

31-05-2021
4

Toelichting
Er zijn geen indicaties van onbehoorlijk bestuur. Geconstateerd moet w orden
dat er op een (achteraf) ongelukkig moment een (slechte)start is gemaakt
met de activiteiten. Toen de start slecht verliep w as het vervolgens de
coronacrisis die een eind maakte aan de exploitatie.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-06-2020
1

Ja

30-11-2020
2

Toelichting
In de korte tijd dat de vennootschap is geëxploiteerd heeft de bestuurder Bos
Holding BV zich doorlopend een maandelijkse management fee uitgekeerd van
€ 550,- voor een totaalbedrag van € 9.900,- Voor het overgrote deel van de
betalingen geldt dat deze als selectieve betaling zijn aan te merken, te w eten
voor een bedrag van € 7.150,- Deze € 7.150,- w ordt , vermeerderd met rente
en kosten, terugbetaald in 11maandelijkse termijnen van € 650,- en een
slottermijn van € 350,- terugbetaald aan de boedel. Per heden zijn er 9
termijnen voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het verdere rechtmatigheidsonderzoek - de administratie- moet nog
plaatsvinden.

30-11-2020
2

Tijdens de verslagperiode is de administratie doorgenomen. De administratie is
goed bijgehouden. De omzet is genoteerd en er is aansluiting met de girale
betalingen. De gemaakte keuzes als het gaat om de betalingen w aren volledig
gericht op de aankoop van voor de verkoop bestemde producten w aarbij
andere nota's onbetaald bleven w aaronder die van de verhuurder. Alles w as
gericht op het realiseren van omzet. De curator is niet gebleken van een
vooropgezet plan om bepaalde debiteuren te bevoordelen met de bedoeling
andere debiteuren achter te stellen

08-03-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Tijdens de verslagperiode is nog uitgebreid gecorrespondeerd met een van
de crediteuren aangaande mogelijke bestuursaansprakelijkheid.

31-05-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.013,76

30-11-2020
2

Toelichting
Het betreffen de vorderingen van het UW V voor overname loonbetalingen van
een voor faillissement ontslagen personeelslid en die van de verhuurder van
het door de failliet gehuurde bedrijfspand.
€ 3.013,76

08-03-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 3.013,76
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

31-05-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.017,00

09-06-2020
1

€ 3.789,00

30-11-2020
2

€ 3.789,00

08-03-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 3.789,00

31-05-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 4.384,21

30-11-2020
2

€ 4.384,21

08-03-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 4.384,21

31-05-2021
4

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

30-11-2020
2

11

08-03-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.976,74

09-06-2020
1

€ 34.618,53

30-11-2020
2

€ 35.986,41

08-03-2021
3

Toelichting
De vordering van een van de crediteuren is gemuteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Of ex art 16 FW of 137 FW

30-11-2020
2

Opheffing ex art 16 Fw .

08-03-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het faillissement is nog maar een paar w eken oud en mede tengevolge van de
Corona perikelen is er nog w einig gebeurd. Het eerst komende verslag staat
met name in het teken van de verdere inventarisatie.

09-06-2020
1

De komende verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van het
rechtmatigheidsonderzoek. Activa hoeven niet te gelde te w orden gemaakt.

30-11-2020
2

Tijdens de verslagperiode is de administratie doorgenomen. De administratie is
goed bijgehouden. De omzet is genoteerd en er is aansluiting met de girale
betalingen. De gemaakte keuzes als het gaat om de betalingen w aren volledig
gericht op de aankoop van voor de verkoop bestemde producten w aarbij
andere nota's onbetaald bleven w aaronder die van de verhuurder. Alles w as
gericht op het realiseren van omzet. De curator is niet gebleken van een
vooropgezet plan om bepaalde debiteuren te bevoordelen met de bedoeling
andere debiteuren achter te stellen. Er zijn geen indicaties van onbehoorlijk
bestuur. De boekhouding is goed bijgew erkt en er zijn geen verdachte
transacties gevonden, noch zijn er signalen en of indicaties die in die richting
w ijzen.

08-03-2021
3

Het w achten is op de betaling van de laatste drie termijnen van de
terugbetaling van de management fee. Vervolgens kan opheffing ex art 16 Fw
volgen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onduidelijk.

09-06-2020
1

Als het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en alle fees zijn terugbetaaldvermoedelijk de komende verslagperiode- dan kan verdere afw ikkeling volgen.

30-11-2020
2

Afhankelijk van het moment van betaling van de laatste drie termijnen
terugbetaling management fee.

08-03-2021
3

De laatste 3 termijnen zijn inmiddels voldaan. Het salaris curator kan w orden
vastgesteld. Vervolgens kan er ex art 16 Fw w orden afgew ikkeld.

31-05-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
28-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

31-05-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

