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Algemene gegevens
Naam onderneming
SportBoxx Nederland B.V.

03-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SportBoxx
Nederland B.V. t.h.o.d.n. Sport Gift en Sports Gift, gevestigd te (3621 ZA)
Breukelen, aan De Corridor 5, ground floor/2nd floor, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 64136000 hierna verder te noemen: “de
Vennootschap”.

03-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen, distribueren en vermarkten van w aardevouchers,
belevenischeques en cadeauproducten en formules.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 0,00

€ -48.990,00

€ 10.000,00

2016

€ 1.087,00

€ -283.188,00

€ 356.966,00

2017

€ 52.176,00

€ -580.394,00

€ 629.895,00

Toelichting financiële gegevens

03-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers met betrekking tot het boekjaar 2017 betreffen voorlopige cijfers en
geven dus slechts een indicatie.

03-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

03-07-2018
1

Boedelsaldo
03-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
03-07-2018
1

van
5-6-2018
t/m
2-7-2018

03-10-2018
2

van
3-7-2018
t/m
2-10-2018

02-01-2019
3

van
3-10-2018
t/m
1-1-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13,70 uur

2

5,70 uur

3

5,90 uur

totaal

25,30 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de surseance periode van 8 mei tot en met 5 juni 2018 zijn er 30,2 uren
besteed.

03-07-2018
1

De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en
overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

02-01-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 16 september 2015 opgericht. Volgens opgave en uit
het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Impero B.V. de
bestuurder is van de Vennootschap. Hiervan is de heer M.L. W eenink dan w eer
de bestuurder en enig aandeelhouder.

03-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

03-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator w orden
onderzocht. Zo mogelijk w orden deze verzekeringen opgezegd dan w el door
de verzekeraar reeds w egens het faillissement per faillissementsdatum
geroyeerd.

03-07-2018
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot de door de Vennootschap gehuurde
bedrijfsruimte w as reeds voor de faillissementsdatum (en voor de datum van
de surseance) opgezegd. De Vennootschap had feitelijk alleen nog een
postadres. Indien er een bedrijfsruimte nodig w as, dan w erd deze ruimte door
één van de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

1.5 Oorzaak faillissement

03-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De Vennootschap is een start-up in de cadeaukaartenbranche en houdt zich
met name bezig met het ontw ikkelen, distribueren en vermarkten van
w aardevouchers, belevenischeques, cadeauproducten en cadeauformules. Er
zijn 2 soorten producten; een sport of event specifieke Sportboxx of een
algemene Sportboxx. De sport of event specifieke Sportboxx kan alleen voor
een specifieke sportactiviteit w orden gebruikt, terw ijl de algemene Sportboxx
kan w orden gebruikt voor het de (sport)activiteit naar keuze van de
consument. Bij deze laatste optie kan ook een bepaald bedrag aan w aarde
voor de Sportboxx w orden gekozen.
Vanw ege de slechte reputatie van de w aarde van cadeaukaarten, met name
na een faillissement, is er ook een Stichting Sportboxx opgericht. De
constructie met de stichting zou - ook in geval van faillissement - voor de
verkooppunten en de ontvanger van een Sportboxx voor continuïteit moeten
zorgen. Zonder deze constructie zou het vinden van verkooppunten volgens
opgave van de bestuurder niet mogelijk zijn gew eest.
De constructie is kort gezegd als volgt. De Sportboxx w ordt (bij een fysiek
verkooppunt) onder consignatie geleverd. Nadat een Sportboxx op een
verkooppunt is verkocht, w ordt er door de Vennootschap een factuur
verzonden aan het verkooppunt, w aarbij rekening w ordt gehouden met een
commissie van circa 15/20% van de opbrengst voor het verkooppunt. De
factuur w ordt voldaan aan Stichting Sportboxx. Zodra een Sportboxx gebruikt
w ordt, dan verzorgt Stichting Sportboxx de betaling aan de deelnemende
partijen en aan de Vennootschap. De verkoop via de w ebshop zorgt voor een
grotere marge voor de Vennootschap. Voor deze activiteiten w ordt gebruik
gemaakt van een IT platform, dat speciaal voor de Vennootschap is gebouw d
en w aarvan de (intellectuele) eigendom toebehoort aan Stichting Sportboxx.
De kosten voorafgaand aan de lancering van dit product zijn echter hoger
uitgevallen dat verw acht, w aardoor er meer behoefte w as aan financiering.
Vanw ege het feit dat de omzet nogal tegenviel, heeft de financier aangegeven
dat de verkoop in de maanden november en december 2017 van cruciaal
belang w aren. Ook de w eggeefacties, die als doel hadden om meer
verkooppunten te realiseren, zorgden niet voor een stijging van de
gerealiseerde omzet. Deze maanden zijn over het algemeen de beste
maanden qua omzet voor de cadeaukaartenbranche. In deze maanden w erd
echter maar 3,5% van de verw achte omzet gerealiseerd. Reden w aarom de
financier niet meer bereid w as om aanvullend te financieren. Voor het
voorbestaan van de Vennootschap w aren aanvullende financiers nodig. Het
concretiseren van de financieringsmogelijkheden had echter zoveel tijd nodig,
dat de bestuurder van de Vennootschap zich genoodzaakt zag om om een
surseance van betaling te verzoeken.
Op 8 mei 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland de verzochte surseance
van betaling verleend. Het is echter niet mogelijk gebleken om alsnog tot
financiering te komen van de activiteiten van de Vennootschap. Reden w aarom
op 4 juni 2018 is verzocht om de surseance van betaling om te zetten in een
faillissement.
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de heer W eenink zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.

03-07-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

03-07-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

03-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in
eigendom.

03-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

03-07-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog een voorraad Sportboxxen met toebehoren. Een deel hiervan staat
bij derden. In de komende verslagperiode zal w orden onderzocht of er
geïnteresseerde partijen zijn om de activiteiten van de Vennootschap door te
starten. Hierbij zal dan ook de voorraad overgenomen dienen te w orden.

03-07-2018
1

Aangezien de curator niet beschikt over middelen om de voorraad op te halen,
zal er in de komende verslagperiode met Stichting Sportboxx overleg w orden
gevoerd om deze kw estie op te lossen.

03-10-2018
2

Zoals in eerdere verslagen is vermeld, is de Stichting Sportboxx vanw ege het
faillissement verantw oordelijk voor de continuïteit van de activiteiten van de
Vennootschap. Aangezien de boedel niet beschikt over middelen, zijn alle
betrokken partijen geïnformeerd dat het niet mogelijk zal zijn om de voorraad
en andere zaken van de Vennootschap op te halen. De Stichting Sportboxx is
hier ook van op de hoogte gebracht, zodat de stichting w ellicht hier zorg voor
kan dragen. De pandhouder - die onder meer een pandrecht heeft bedongen
op de betrokken zaken - is ook tijdig op de hoogte gebracht, zodat zij
desgew enst maatregelen kan nemen.

02-01-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie met derde partijen in verband met voorraad Sportboxxen met
toebehoren.

03-07-2018
1

Correspondentie met diverse partijen in verband met voorraad Sportboxxen
met toebehoren.

02-01-2019
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Volgens opgave van de bestuurder zijn er 8
debiteuren met een totaalbedrag van €
10.176,51. Een deel van deze debiteuren dienen
nog een factuur te ontvangen. De facturering en
inning van de debiteuren zal in de komende
verslagperiode w orden afgew ikkeld in overleg met
de pandhouder.
totaal

Toelichting debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de pandhouder. De
pandhouder zal zelf overgaan tot het innen van de verpande vorderingen. De
curator heeft de pandhouder van alle informatie voorzien die nodig is om
hiertoe over te gaan. De Stichting Sportboxx is hiervan ook op de hoogte
gebracht.

02-01-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Nog) niet van toepassing.

03-07-2018
1

Correspondentie en overleg met de pandhouder en de Stichting Sportboxx.

02-01-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 437.239,00

03-07-2018
1

Emeah Beheer B.V. heeft een geldlening verstrekt aan de Vennootschap van €
437.239,=, w aarbij zekerheden bedongen zijn. De curator is in overleg met de
pandhouder met betrekking tot de executie van haar pandrechten.

Zoals al vermeld is, zal de pandhouder tot de executie van de pandrechten
overgaan. De curator heeft reeds alle mogelijke medew erking verleend,
zodat de pandhouder in staat is om dit te doen. Deze kw estie is daarmee
voor de boedel afgew ikkeld. De executie zal (bij lange na) niet leiden tot het
voldoen van de vordering van de pandhouder.

5.2 Leasecontracten

02-01-2019
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot de door de door Emeah Beheer B.V. verstrekte geldlening
zijn alle vorderingen van de Vennootschap op derden, de intellectuele
eigendomsrechten van de Vennootschap, de (kantoor)inventaris en de
voorraad verpand.

03-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Nog niet van toepassing.

03-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

03-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Nog niet van toepassing.

03-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Volgt uit het voorgaande.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

03-07-2018
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de Vennootschap zijn vooralsnog gestaakt. De afhandeling
van de verkochte en nu nog actieve Sportboxxen w ordt door Stichting
Sportboxx verzorgd.

03-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In overleg met de bestuurder w ordt nog onderzocht of er partijen
geïnteresseerd zijn in het doorstarten van de activiteiten van de
Vennootschap. De curator verw acht hier in de komende verslagperiode meer
duidelijkheid over te verkrijgen.

03-07-2018
1

Na onderzoek is gebleken dat er geen partijen geïnteresseerd zijn in een
doorstart van de activiteiten van de Vennootschap.

03-10-2018
2

6.5 Verantwoording
Nog niet van toepassing.

03-07-2018
1

Niet van toepassing.

03-10-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Correspondentie en overleg met de bestuurder, pandhouder, en Stichting
Sportboxx.

03-07-2018
1

Correspondentie met mogelijk geïnteresseerde partijen.

03-10-2018
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Er zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de
administratie.

03-07-2018
1

Nader onderzoek met betrekking tot de boekhouding en de administratie van
de Vennootschap heeft niet tot enig resultaat geleid. Ook de gesprekken die
de curator heeft gevoerd met de bestuurder van de Vennootschap hebben
niet tot andere inzichten geleid.

02-01-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 4 november 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening 2017 is vanw ege het faillissement niet gedeponeerd.
De jaarrekening is derhalve tijdig gedeponeerd.

03-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

03-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

03-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-07-2018
1

Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

02-01-2019
3

De curator heeft na bestudering van de haar ter beschikking gestelde
stukken geen onbehoorlijk bestuur geconstateerd.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

03-07-2018
1

Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
De curator heeft na bestudering van de haar ter beschikking gestelde
stukken geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-01-2019
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgt uit het voorafgaande.

03-07-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.

Behalve het salaris van de curator is er geen sprake van enige
boedelvordering.

03-07-2018
1
02-01-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
€ 24.290,00

03-07-2018
1
03-10-2018
2

De fiscus heeft een vordering van € 24.290,= ingediend uit hoofde van
loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
€ 29.063,00

02-01-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Hierover is thans niets bekend.

03-07-2018
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Dit is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

03-07-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

03-07-2018
1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er 57 crediteuren. Tot op heden
hebben er zich 30 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
39

03-10-2018
2

43

02-01-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 201.451,35

03-07-2018
1

Dit is nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zou er een bedrag
van € 172.023,26 aan concurrente vorderingen openstaan. Tot op heden is er met name in de surseance periode - voor een bedrag van € 201.451,35 aan
concurrente vorderingen ingediend. Bij het tw eede openbare verslag zal een
voorlopige lijst concurrente crediteuren w orden gevoegd.
€ 220.750,06

03-10-2018
2

€ 239.406,30

02-01-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

Het faillissement lijkt zich te lenen voor een opheffing bij gebrek aan baten. In
de komende verslagperiode zal hier meer duidelijkheid over w orden verkregen.

03-10-2018
2

Er is geen actief gegenereerd en er is ook geen mogelijkheid om nog actief te
genereren. Het faillissement zal daarom w orden voorgedragen voor opheffing
bij gebrek aan baten.

02-01-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

03-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:

03-07-2018
1

- In overleg en samenw erking met de pandhouder zal de debiteurenincasso
w orden gestart en zo mogelijk afgew ikkeld;
- Er zal in samenw erking met de bestuurder w orden onderzocht of er
mogelijkheden zijn om de activiteiten van de Vennootschap door te starten;
- Er zal overleg plaatsvinden met de pandhouder en Stichting Sportboxx in
verband met de executie van de pandrechten en afhandeling van de nog
actieve Sportboxxen;
- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- In overleg en samenw erking met de pandhouder zal de debiteurenincasso
w orden gestart en zo mogelijk afgew ikkeld;
- Er zal overleg plaatsvinden met de pandhouder en Stichting Sportboxx in
verband met de executie van de pandrechten, de afhandeling van de nog
actieve Sportboxxen en de voorraad Sportboxxen;

03-10-2018
2

- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
Er is geen boedelactief gegenereerd en de curator verw acht geen verder
actief meer te kunnen realiseren. Derhalve w ordt de rechter-commissaris
verzocht het faillissement voor te
dragen aan de rechtbank voor opheffing w egens gebrek aan baten. De
kosten van de publicatie dienen ex artikel 16 Fw ten laste van de Staat te
komen.

02-01-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

03-07-2018
1

Dit is een eindverslag.

02-01-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Volgt uit het voorafgaande.

Bijlagen
Bijlagen

03-07-2018
1

