
OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 2 Datum: 12 december 2014 

 

Gegevens onderneming : Boyz Management B.V.  

Faillissementsnummer : C/16/14/719 F 

Datum uitspraak : 12 augustus 2014 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. M.H.F. van Vught 

 

Saldo faillissementsrekening : € 45,40  

Activiteiten onderneming: : Financiële holding, die de aandelen houdt in De 

Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. welke 

vennootschap een makelaarskantoor exploiteerde. 

 

Omzetgegevens  : 2013: € 0,00 

  

Personeel gemiddeld aantal : Geen 

 

Verslagperiode : 18 september 2014 t/m 12 december 2014 

Bestede uren in verslagperiode 2 :  2,1 uur 

Bestede uren totaal :  8,5 uur 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 Op 28 juni 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

 Boyz Management B.V. opgericht. Op de datum van het faillissement waren Djorick  

 Holding B.V. en Fleurijn Holding B.V.  gezamenlijk bevoegd bestuurder van Boyz  

 Management B.V.  Tevens zijn zij ieder 50% aandeelhouder van Boyz Management  

 B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Djorick Holding B.V. is de heer M. van  

 Diggelen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Fleurijn B.V. is de heer E. de Jager.  

 Bij vonnis van 12 augustus 2014 van de rechtbank Midden-Nederland is eveneens op 

 eigen verzoek het faillissement van De Boorder bedrijfshuisvesting B.V. uitgesproken. 

 Het geplaatste kapitaal bedroeg op de datum van de oprichting  € 1,00 en is 

opgebouwd uit 100 aandelen van ieder nominaal € 0,01.  

1.2  Winst en verlies   :   2013: €   23.613,00  verlies 

1.3 Balanstotaal   : 2013: € 128.263,00    

1.7 Oorzaak faillissement   :  

 Curanda is enig zelfstandig bevoegd bestuurder van De Boorder Bedrijfshuisvesting 

B.V., welke laatste vennootschap een makelaarskantoor exploiteert. De middellijk 

bestuurders geven aan dat De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. in grote financiële 

problemen gekomen is, waardoor ook curanda is grote financiële problemen is 

gekomen. De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. is daarom overgegaan tot het indienen 
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van een verzoekschrift eigen aangifte faillissement. Mede door de economische 

ontwikkeling is de omzet van het makelaarskantoor behoorlijk gedaald. Hierdoor is 

een verlieslatende exploitatie ontstaan.  Curanda ontplooit geen activiteiten en is 

slechts aandeelhouder van De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. Nu De Boorder 

Bedrijfshuisvesting B.V. ging failleren en curanda met name één grote schuld heeft, is 

zij niet meer in staat deze te voldoen.  

 

3. Activa 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.11  Beschrijving   :  

 Gezien de aard van de onderneming van curanda is er geen sprake van voorraden of  

 onderhanden werk. 

3.12 Verkoopopbrengst   : n.v.t. 

3.13 Boedelbijdrage   : n.v.t. 

3.14 Werkzaamheden   : n.v.t. 

 

Andere activa 

3.15 Beschrijving   :  

  

 Deelneming 

 Curanda beschikt over 100% van de aandelen van De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. 

 Op 27 september 2013 heeft Boyz Management B.V. de aandelen in De Boorder  

 Bedrijfshuisvesting B.V. van De Boorder Holding B.V. en Tabo Beheer B.V. voor een  

 bedrag van € 150.000,00 gekocht. Deze koopsom is omgezet in een lening, waarbij  

 een pandrecht op de aandelen van De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. is bedongen.  

 Welk pandrecht louter zou kunnen worden geëxecuteerd indien curanda gedurende  

 drie onafgebroken betaaltermijnen de rente en/of aflossing niet voldoet. 

 Deze laatste vennootschap is echter eveneens failliet verklaard op 12 augustus 2014  

 naar aanleiding van een eigen aangifte. 

 

 Liquide middelen  

 Uit de ingewonnen informatie bij de bank is mij gebleken dat geen sprake was van 

 een klein tegoed. Er was een bedrag gestort van € 50,00 ter voldoening van de  

 bankkosten. Het resterende tegoed bedroeg € 45,40 en is op de  

 faillissementsrekening overgemaakt. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurders hebben mij enkel een concept financieel jaarrapport van 2013  

 overhandigd. Curanda hield geen boekhouding bij in een boekhoudprogramma,  

 omdat de financiële mutaties naar zeggen van de boekhouder te beperkt waren. 

 Ik heb geen stukken over 2014 ontvangen. De stukken van 2013 geven aan dat er  

 sprake was van € 1,00 aan liquide middelen, maar onlangs heb ik van de bank een  

 bedrag van € 45,40 ontvangen. Ik heb de bankafschriften bij de bank opgevraagd.  

 Naar aanleiding daarvan bleek dat er slechts sprake van een enkele transactie  
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 bestaande uit een storting van een bedrag van € 50,00 ter voldoening van de  

 bankkosten. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :  

 Er is geen sprake van een (digitale)boekhouding. Omdat curanda slechts  

 aandeelhouder is van de aandelen in De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. , werden er  

 geen financiële transacties verricht. Transacties met betrekking tot de lening van  

 De Boorder Holding B.V. werden gedaan via dochtervennootschap De Boorder  

 Bedrijfshuisvesting B.V.  Gezien de korte levensduur van de vennootschap was er ook  

 geen verplichting de jaarstukken te deponeren. Vooralsnog zie ik geen aanleiding om  

 te concluderen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur ten aanzien van de  

 activiteiten ten behoeve van curanda. 

7.6 Paulianeus handelen   : Hiervan is niet gebleken. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : n.v.t.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   :  

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : ***  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 1. (ingediend) 

 De grootste vordering in deze is de vordering uit hoofde van de lening in het kader 

van de aankoop van de aandelen van De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. Het betreft 

volgens de conceptjaarstukken en de overige gegevens van 2013 een bedrag van  

€ 150.000,--. Mij is gebleken dat deze vordering door curanda is aangegaan met de 

Boorder Beheer B.V. uit hoofde van de overeenkomst waarbij curada de aandelen 

van de Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. heeft gekocht van De Boorder Beheer. B.V.  Ik 

heb de Boorder aangeschreven met een uitnodiging om de vordering in te dienen.  

 

Tevens heb ik uit de boekhouding kunnen opmaken dat er sprake is van een 

vordering van De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V.  op  Boyz Management B.V. ter 

zake van nog te betalen rente uit hoofde van de hiervoor genoemde lening.  

De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. heeft een bedrag aan rente ten behoeve van 

Boyz Management B.V. aan De Boorder Holding B.V. voldaan. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 381,15 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog onbekend 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

 In verband met het feit dat dochtervennootschap De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V. 

ook failliet is verklaard en dit faillissement nog niet is afgewikkeld, zal ik onderhavig 

faillissement zolang openhouden. 

Ik zal tevens de beide vorderingen nader onderzoeken aan de hand van de 

administratieve gegevens in De Boorder Bedrijfshuisvesting B.V.  

10.3  Indiening volgend verslag   :  12 maart 2015 

 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


