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Faillissementsverslag
Gegevens gefailleerde:

Nummer: S

Datum: 25april 2014

Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:

BOSS INTERIM B.V., statutair gevestigd ~e Hilversum,
kantoorhoudende te Utrecht aan de (3572 KH) Hengeveidstraat
29.
12/428 F
26juni 2012
mr. J. Westerhof
mr. R.J. Verschoof
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware.
Niet bekend
1

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

25januari 18april 2014
1,90 uur
124,60 uur
-

Algemeen
Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
8055 Interim 8. V. is opgericht in 1998. Destijds hield zij zich bezig met kortheidshalve detachering
van personeel. Enkele jaren geleden werden die activiteiten aan een derde verkocht, waarna enige tijd
geen activiteiten plaatsvonden in gefailleerde.
-

-

In 2011 is gefailleerde begonnen met het ontplooien van nieuwe activiteiten, namelijk het ontwerpen (en
vermarkten) van software. In dat kader kocht gefailleerde het ontwerp (de broncodes) van een nog
nader (uit) te ontwikkelen software pakket “Siezo” van de twee ontwerpers. Naast een koopsom
ontvingen beide ontwerpers een aandelenbelang in gefailleerde (beiden 12,38%) voor het software
pakket, althans het ontwerp (broncodes).
De overige aandelen worden gehouden door een vennootschap gelieerd aan beide ontwerpers (12,38%),
een investeringsmaatschappij (12,38%) en Boss Company 8. V. (50,5)%), die ook bestuurder is van
gefailleerde. Enig aandeelhouder en bestuurder van Boss Company 8. V. is de heer Van den Boogaard.
De software was en is feitelijk nog niet ‘uitontwikkeld’ en nog niet klaar om op de markt gebracht te
worden, aldus de betrokkenen. En alhoewel er al diverse pilots bij diverse (potentiële) klanten werden
gedraaid is er nooit iets verkocht. De omzet is derhalve nihil. Diverse betrokkenen geven aan dat de
(door)ontwikkeling meer tijd bleek te kosten dan vooraf was voorzien, waardoor omzet uitbleef en geen
positieve kasstroom kon ontstaan; de liquide middelen van gefailleerde droogden op. Ook ontstond
tussen de bestuurder (tevens meerderheidsaandeelhouder) en de beide ontwerpers (aandeelhouders)
een verschil van mening. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat één van de ontwerpers, tevens de enige
werknemer (en zoals gezegd aandeelhouder), het faillissement heeft aangevraagd.
Er zijn, behoudens de broncodes van de software, vooralsnog geen noemenswaardige activa bekend. De
curator tracht deze te verkopen.
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In de tweede verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris de
auteursrechten die rusten op de ‘Zieso-software’ verkocht aan een derde voor een bedrag van EUR
2.500,--.
Er is een klein deel van de administratie ontvangen, maar te weinig om daaruit een beeld van de rechten
en verplichtingen van gefailleerde te kunnen destilleren. De curator heeft de bestuurder in dat kader
reeds nadrukkelijk op zijn verplichtingen en Juridische risico’s gewezen.
Nog altijd heeft de curator niet de beschikking over de administratie van gefailleerde. De curator zal in
de komende verslagperiode een laatste poging doen de administratie van gefailleerde onder zich te
krijgen. Indien dat wederom niet gebeurt, zal hij zich beraden op eventueel nadere stappen.
De curator heeft ondanks hernieuwde inspanningen nog altijd geen administratie ontvangen van de
bestuurder van gefailleerde. Gelet op de niet gedeponeerde Jaarrekening over 2010 stelt de curator vast
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. In de komende verslagperiode zal de curator
een beslissing nemen over het al dan niet entameren van een procedure in dit kader.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de dagvaarding terzake de geconstateerde
bestuurdersaansprakeliJkheid uitgebracht aan de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder dient zich
uiterlijk 19Juni a.s. te stellen. De curator wacht de ontwikkelingen af.
De bestuurder van gefailleerde heeft zich inmiddels gesteld. De procedure staat op de rol voor 28
augustus as. voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder. De curator wacht de
ontwikkelingen af.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de conclusie van antwoord genomen en daarbij een
reconventionele vordering tegen de curator (q.q.) ingesteld. Deze vordering ziet op kortheidshalve
vergoeding van door de bestuurder geleden schade doordat hij beweerdelijk niet door de curator is
betrokken in het verkoopproces van de ‘Zieso-software’. Op 8januari2014 zal een comparitie van
partijen plaatsvinden. De curator zal voor die datum een conclusie nemen in reconventie.
-

-

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn conclusie van antwoord in reconventie genomen. De
comparitie van partijen heeft geen doorgang gevonden omdat de advocaat van bestuurder twee weken
voor de comparitie zijn dienstverlening ten behoeve van de bestuurder heeft beëindigd. Er zal een
nieuwe datum voor de comparitie worden bepaald. Het is nog niet bekend of de comparitie in de
komende verslagperiode zal plaatsvinden.
In de afgelopen verslagperiode hebben er geen noemenswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden. De
curator is in afwachting van de comparitie van partijen die zal plaatsvinden op 24 juni a.s.
Gefailleerde gebruikte (om niet) een ruimte in het pand aan de Hen geveldstraat in Utrecht. Hieraan lag
geen huurovereenkomst ten grondslag.
In de tweede verslagperiode is gebleken dat in tegenstelling tot eerdere mededelingen van de bestuurder
wel degelijk een huurovereenkomst ten grondslag lag aan het gebruik van de ruimte in het pand aan de
Hen geveldstraat. De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd door de curator. Ook heeft de bestuurder
verklaard dat de opbergruimte in Bussum niet werd gehuurd door gefailleerde en dat de inhoud ervan
niet tot de boedel van gefailleerde behoort.
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en Organisatie
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Er zijn vijf aandeelhouders, namelijk de genoemde beide ontwerpers van de software, een
vennootschap gelieerd aan beide ontwerpers, een investeringsmaatschappij (alle 12,38%) en Boss
Company 8. V. (50,5%), die ook bestuurder is van gefailleerde. Enig aandeelhouder en bestuurder
van Boss Company 6. V. is de heer Van den Boo gaard.
Winst en verlies
(Nog) niet bekend.
Balanstotaal
(Nog) niet bekend.
Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.
Verzekeringen
Niet bekend.
Huur
Niet van toepassing.
Oorzaak faillissement
Zie onder ‘algemeen’.
Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
1
Aantal in jaar voor faillissement
1
Datum ontslagaanzegging
10juli2012
Werkzaamheden: zie bijlage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Bedrijfsmiddelen

3.5

3.6

Beschrijving

Niet van toepassing.
Er is een laptop aangetroffen. In de komende verslagperiode onderzoekt de curator in hoeverre
deze laptop behoort tot de boedel.
De lap top behoort volgens de bestuurder van gefailleerde toe aan de boedel. Er zijn geen
documenten aangetroffen die anders uitwijzen. In de komende verslagperiode zal de curator
trachten de laptop te verkopen.
Inmiddels is de laptop verkocht door middel van een veiling via BVA Auctions. De koopprijs is nog
niet ontvangen op de boedelrekening.
De koopprijs van de laptop is ontvangen op de boedelrekening.
Verkoopopbrengst
€130,68 (de kosten zijn reeds op de opbrengst in mindering gebracht)
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3.7
3.8

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing.
3.10 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
3.9

Overige activa
3.12 Beschrijving
Er is een softwarepakket (Siezo) met bijbehorende bron codes bekend.
De auteursrechten die rusten op de ‘Zieso-software’ zijn verkocht met toestemming van de
rechter-commissaris.
3.13 Verkoopopbrengst
€3.025,00 inclusief BTW.
Werkzaamheden: zie bijlage.
4.
5.
5.1
6
6.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.

Debiteuren
Niet van toepassing.
Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
Gefailleerde werd naar verluidt niet gefinancierd door een bank. De curator heeft dit nog in
onderzoek.
Er heeft zich vooralsnog geen bank met enige vordering op gefailleerde tot de curator gewend.
Leasecontracten
Niet bekend.
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
Separatistenpositie
Niet van toepassing.
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
Reclamerechteri
Niet van toepassing.
Retentierechteri
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Doorstart/voortzetten
Niet van toepassing.
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7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1
9.2

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
In onderzoek.
De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2010 is niet gedeponeerd. De jaarrekeningen van de jaren
daarvoor wel (tijdig).
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
De curator heeft gelet op de afwezigheid van (substantiële) administratie en te laat gedeponeerde
jaarstukken vastgesteld dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode
neemt de curator een beslissing over het al dan niet entameren van een procedure in dit kader.
Zie onder ‘algemeen’.
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de curator in het kader van de procedure tegen de
bestuurder van gefailleerde gebruik maakt van de garantstelling van het Ministerie van Justitie.
Ter zekerstelling van verhaal heeft de curator reeds in een vroeg stadium conservatoir beslag
laten leggen op diverse vermogensobjecten van de bestuurder van gefailleerde.
Paulianeus handelen
In onderzoek.
Er is vooralsnog niet gebleken van enig paulianeus handelen.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft SOG Services 8. V. een concurrente
boedelvordering ingediend van €2.525,30 ter zake huur.
Ook het UWV heeft een boedelvordering ingediend van €10.243,25.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal €26.320,-.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering van €42.805,14 ingediend.
Andere preferente crediteuren
Naast de fiscus heeft een oud-werknemer een preferente vordering ingediend van € 862,49.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben drie crediteuren hun vordering bij mij ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 10.931,84 aan concurrente vorderingen ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode vindt de comparitie van partijen plaats. Voor het overige verwacht~{
de curator geen noemenswaardige werkzaamheden te zullen hoeven verrichten.
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9.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

Utrecht,

J.

april 2014

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Boss Interim BV.
naam crediteur
uwV
SOG Services BV.
Belastingdienst/utrecht-Gooi/kantoor
De heer P.C. Scherpenhuijsen
:Flynth adviseurs en accountants BV.
.KPN BV.

j boedel
10.24325
2.525,30
_________

1

preferent
42.80514
__________

26.320,00
862,49

concurrent
4.779,43
___________
____________

4,295,20
1.857,21

opmerking
Boedel: 1.14470 hoogpref., pré: 4.13012 hoogpref.

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

24 april 2014

in het faillissement van:
faillissementsnumry-jer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.
A

BATEN

subtot mcl BTW

iE•~

aangetroffen middelen
kas
bank

€

-

€
€

-

€
€

€

-

€

-

€

2.

mutatmes

-

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivni verkoop

€
€

debiteu ren
pre-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

totaal

-

3.155,68

Af te dragen BTW

-

-

€

€
€

€
€

€
€

€
€

overige baten
boedel bijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

51,98

€
€
€

8,67

€
€
€

60,65

5.

totaal

€

3.037,11

€

8,67

€

3.216,33

B.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHLJLDEN

subtot. mcl. BTW

mutaties

totaal

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

UWV

€
€
€
€
€
€
€

6.

totaal

€

€

€

€

c.

THANS NOG BESCHIKBAAR

3.

4.

salaris curator
publicatiekosten
uittreksel
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus

7.

totaal A
totaalS

€
€

3.037.11

saldo boedelrekening

€

3.037,11

-

€
€

8,67

€

8,67

-

3.155,68

547,68

€

€

547,68

Terug te ontvangen
BTW

€
€

3.216,33

€

3.216,33

-

.4

€
€

19%

ABNAM F10
Rekeninghouder
WESTERHOF J MR
Rechtbanken
58.50.64.105
Arrangementrekenin
g
Periode
25-01-2014 t/m 18-04-2014
Saldo 25-01-2014
Saldo 18-04-2014
Datum

€ 3.207,66
€ 3.216,33

Omschrijving

Bij- en afschrijvingen
Pagina 1 van 1

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0
Totaal afgeschreven
€ 0,00

3
Totaal bijgeschreven
€ 8,67

Bedrag af

Bedrag bij

04-02-20 14 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 2,98C
04-03-2014 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CRED1TRENTE 2,70C
02-04-2014 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN

2,98
2,70
2,99

CREDITRENTE 2,99C

Aantal afschrijvingen
0.
Totaal afgeschreven
€ 0,00

Aantal bijschrijvingen
3
Totaal bijgeschreven
€ 8,67

