EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET
FAILLISSEMENT VAN
BENEFICIO CREW B.V.

Gegevens onderneming

:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Beneficio Crew B.V. (KvK-nummer 60206764 statutair gevestigd te
Amsterdam, bezoekadres: Prinsengracht 465 F te (1016 HP)
Amsterdam.

Faillissementsnummer

:

C 13/15/345 F

Datum uitspraak
Curator

:
:

18 augustus 2015
mr. H. Reitsma, AMS Advocaten N.V.
Postbus 69111
1060 CD Amsterdam
telefoon: 020-3080315
telefax: 020-3080325
e-mail: hidde.reitsma@amsadvocaten.nl
mr. W.F. Korthals Altes

Rechter-commissaris

:

Activiteiten onderneming

:

Detachering van personeel voor luxe jachten (holding en
financiering)

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

Jaarstukken niet opgemaakt; in onderzoek
3

Datum verslag
Verslagperiode

:
:

2 september 2015
18 augustus 2015 tot en met 1 september 2015

Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

:
:

10 uur en 18 minuten
10 uur en 18 minuten

Saldo faillissementsrekening

:

nihil.

ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS
Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.
1.

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van Beneficio Crew (Beneficio) was tot 17 juni 2015 Beneficio Holding B.V., waarvan enig
bestuurder en aandeelhouder de heer S.R. Pultoo. Beneficio Holding is per 17 juni 2014 ambtshalve
ontbonden. Sindsdien stond geen bestuurder geregistreerd.
1.2 Winst en verlies
Jaarstukken niet opgemaakt; in onderzoek, vooralsnog op jaarbasis onbekend.
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1.3 Balanstotaal
Jaarstukken niet opgemaakt; in onderzoek, vooralsnog op jaarbasis onbekend.
1.4 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.
1.5 Verzekeringen
De thans lopende verzekeringen worden geïnventariseerd, en waar mogelijk, tegen een zo kort mogelijke
termijn beëindigd.
1.6 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van een gehuurde kantoorruimte op het adres: Falckstraat 15 te Amsterdam.
Deze kantoorruimte werd feitelijk gehuurd door FFOOFF B.V., welke vennootschap tevens op 18 augustus
2015 in staat van faillissement is verklaard. Voor het overige is vooralsnog niet gebleken van enige vorm
van huur.
1.7 Oorzaak faillissement
Beneficio is in maart 2014 opgericht. Beneficio exploiteerde een onderneming die voor bemanning van
luxe jachten en cruise schepen binnen de EU (Schengen) zee-visa aanvroeg.
De (indirect) bestuurder van gefailleerde heeft de curator aangegeven dat de vennootschap, om de visa
aan te kunnen vragen 0-uren arbeidsovereenkomsten sloot met de betreffende personeelsleden. Voor de
aanvraag ontving Beneficio een fee van deze personen. Deze werkwijze ging aldus de bestuurder enige tijd
goed, tot dat de behandelaar van de aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika werd
vervangen en de nieuwe behandelaar geen medewerking meer verleende aan het verstrekken van de visa
en de betreffende gang van zaken onder de aandacht bracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Hierop volgde een discussie met de IND die tot op heden niet tot en oplossing heeft geleid. De
verklaring van de bestuurder luidt aldus dat de activiteiten van de onderneming door deze gang van zaken
vrijwel tot stilstand zijn gekomen.
Als gevolg van deze stilstand zijn achterstanden ontstaan (onder meer) bij de salarisbetalingen aan het
personeel. Het personeel heeft uiteindelijk het faillissement van de vennootschap aangevraagd.
In de komende verslagperiode verricht de curator nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
3
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
1
2.3 Datum ontslagaanzegging
19 augustus 2015.
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3.

Activa
Onroerende zaken

3.1 Beschrijving
N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst
N.v.t.
3.3 Hoogte Hypotheek
N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage
N.v.t.
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
Er zijn, afgezien van een printer, geen vermogensbestanddelen in de boedel aangetroffen die vatbaar zijn
voor liquidatie. De computers en inventaris waren geleased door Beneficio Groep B.V. (de bestuurder en
aandeelhouder van het gelijktijdig met gefailleerde in staat van faillissement verklaarde vennootschap
FFOOFF B.V.), en werden ter beschikking gesteld aan de vennootschap.
3.6 Verkoopopbrengst
Vooralsnog geen.
3.7 Boedelbijdrage
Vooralsnog geen.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
Voorraden / onderhanden werk
3.9 Beschrijving
Naar opgave van de (indirect) bestuurder is er geen sprake van voorraden of onderhanden werk. Deze zijn
door de curator vooralsnog ook niet aangetroffen.
3.10 Verkoopopbrengst
N.v.t.
3.11 Boedelbijdrage
N.v.t.
Andere activa
3.12 Beschrijving
N.v.t.
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3.13 Verkoopopbrengst
N.v.t.
4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
volledig oninbaar moet worden beschouwd. Het betreft in Zuid-Afrika woonachtige opdrachtgevers
waarvoor een visa-aanvraag is gedaan, maar waarvan de aanvraag nooit is toegewezen. Daarnaast maakt
het eveneens gefailleerde FFOOFF B.V. ook onderdeel uit van de openstaande debiteuren. Alle mogelijk
gerechtvaardigde debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.
4.2 Opbrengst
Vooralsnog geen.
4.3 Boedelbijdrage
N.v.t.
5.

Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)
Thans geen.
5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing. Naar opgave van de bestuurder heeft gefailleerde zelf geen leasecontracten
afgesloten. Beneficio heeft volgens haar bestuurder in het verleden gebruik kunnen maken van door
Benefico Groep B.V. geleasede roerende zaken.
5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
5.5 Boedelbijdragen
N.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
5.7 Reclamerechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een reclamerecht gemeld.
5.8 Retentierechten
Er hebben zich vooralsnog geen partijen met een retentierecht gemeld.
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6. Doorstart/voortzetten
Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten.
7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.
7.2 Depot jaarrekeningen
Als gevolg van een verlengd boekjaar zijn geen deponeringen aanwezig.
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nog in onderzoek.
7.6 Paulianeus handelen
Nog in onderzoek.
8.

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator; p.m.
8.2 Preferente vordering fiscus
Vooralsnog geen.
8.3 Preferente vordering UWV
(Omvang) nog niet bekend, er zal wel een vordering van tenminste enkele duizenden euro's volgen
(achterstallig salaris).
8.4 Andere preferente crediteuren
Vooralsnog geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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9.

Procedures
N.v.t.

10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
10.2 Plan van aanpak
In de volgende verslagperiode zal door de curator nader onderzoek worden verricht naar de administratie
van de vennootschap. Daarnaast zullen verschillende praktische zaken rondom het faillissement worden
afgewikkeld zoals afronding arbeidsovereenkomsten.
10.3 Indiening volgend verslag
Over drie maanden

Amsterdam, 2 september 2015

H. Reitsma,
curator
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