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Faillissement: TBS Holding B.V.
Nummer: verslag 6
Gegevens onderneming
Dossiernummer
:
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Datum uitspraak :
Curator
:
Rechter-Commissaris
Data verslaglegging

:

TBS Holding B.V.
F03140004
C/02/14/195 F
27 februari 2014
mr. H.K. Folkerts
mr. T.J. van Gessel
1e verslag: 25 maart 2014
2e verslag: 24 juni 2014
3e verslag: 2 oktober 2014
4e verslag: 5 januari 2015
5e verslag: 2 april 2015
6e verslag: 1 oktober 2015

:

:
:

Activiteiten onderneming :

Omzetgegevens
:
Personeel gemiddeld aantal

De onderneming hield zich bezig met het
verkrijgen, vervreemden, exploiteren en
beheren van vermogenswaarden.
In onderzoek
Geen

:

Saldo einde verslagperiode :
Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

€ 0,00
1 april 2015 t/m 20 september 2015
1 uren en 36 minuten
40 uren en 42 minuten

:

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag
zijn cursief weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw
bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de
curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer
076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie:
Failliet is opgericht bij notariële akte op 19 november 2003. Mevrouw M.H.T. TaminiauBergefurt is enig aandeelhouder en bestuurder van failliet.

1.2

Winst en Verlies:
In onderzoek
2010: € 37.193,= -/2011: € 24.717,= -/2012: € 46.020,= -/-

1.3

Balanstotaal:
In onderzoek
2010: € 333.730,=
2011: € 350.486,=
2012: € 28.580,=

1.4

Lopende procedures:
De curator is erover geïnformeerd dat er op datum faillissement geen procedures aanhangig
waren.

1.5

Verzekeringen:
De curator is geïnformeerd dat er op datum faillissement geen verzekeringen liepen.

1.6

Huur:
Niet van toepassing.

1.7

Oorzaak faillissement:
TBS Holding B.V. is opgericht in 2003. De laatste jaren zouden volgens bestuurder van curanda
nagenoeg geen activiteiten meer met de vennootschap zijn verricht. Volgens bestuurder van
curanda is getracht met de crediteuren regelingen te treffen. Er ontstond een geschil tussen
TBS Holding en haar accountant over de hoogte van de openstaande vordering. De accountant
heeft ervoor gekozen het faillissement van TBS Holding B.V. aan te vragen. De rechtbank
Zeeland-West-Brabant heeft dit verzoek afgewezen. De accountant is in hoger beroep gegaan.
Uiteindelijk heeft het Hof ’s-Hertogenbosch op 27 februari 2014 het faillissement van TBS
Holding B.V. uitgesproken. Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is
geïndiceerd.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Geen

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
Geen
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2.3

Datum ontslagaanzegging:
N.v.t.

Werkzaamheden: Geen

3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving:
Geen

3.2

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing

3.3

Hoogte Hypotheek:
Geen

3.4

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: Geen

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
Geen

3.6

Verkoopopbrengst:
Niet van toepassing

3.7

Boedelbijdrage:
Geen

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
Geen

Werkzaamheden: Geen

Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
Geen
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3.10 Verkoopopbrengst:
Geen
3.11

Boedelbijdrage:
Geen

Werkzaamheden: Geen

Andere activa
3.12 Beschrijving:
Failliet houdt 80% van de aandelen in de vennootschap TBS Groep B.V.
3.13 Verkoopopbrengst:
Nog onduidelijk
Werkzaamheden: Geen

4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
Onbekend, onderzoek in administratie van gefailleerde.

4.2

Opbrengst:
Nog onbekend.

4.3

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: onderzoek in administratie.

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van Bank(en):
Thans onbekend

5.2

Leasecontracten:
Voor zover bekend zijn er geen lopende leasecontracten.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Onbekend

5.4

Separatistenpositie:
Thans onbekend
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5.5

Boedelbijdragen:
Thans onbekend

5.6

Eigendomsvoorbehoud:
Er hebben zich (nog) geen crediteuren met een beroep op eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.7

Reclamerechten:
Er hebben (nog) geen crediteuren een beroep op het recht van reclame gedaan.

5.8

Retentierechten:
Er hebben (nog) geen crediteuren een recht van retentie ingeroepen.

Werkzaamheden: Correspondentie banken, onderzoek in administratie.

6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging:
N.v.t.

Werkzaamheden: Geen

Doorstart
6.3

Beschrijving:
Niet van toepassing

6.4

Verantwoording:
Niet van toepassing

6.5

Opbrengst:
Niet van toepassing

6.6

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

Werkzaamheden: Geen
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7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig was ingericht
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van failliet konden worden gekend.

7.2

Depot Jaarrekeningen:
2013: niet gedeponeerd;
2012: 31 januari 2014 (tijdig)
2011: 31 januari 2013 (tijdig)

7.3

Goedk.Verkl. Accountant:
De vennootschap voldoet aan de vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 1 BW, zodat er geen
goedkeurende verklaring door een accountant hoeft te worden afgegeven voor de
jaarrekening.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
Gezien het feit dat de vennootschap is opgericht in 2003, is een vordering uit hoofde van het
niet volstorten van de aandelen inmiddels verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen:
Vooralsnog heeft de curator niet geconstateerd dat er sprake is van enig paulianeus handelen.

Werkzaamheden: In onderzoek

8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De belastingdienst heeft (nog) geen vordering aangemeld. Uit de procedure betreffende de
aanvraag van het faillissement volgt dat de Belastingdienst een vordering zou hebben van €
17.427,=.
De belastingdienst heeft inmiddels voor een bedrag ad € 16.865,= aan vorderingen ter
verificatie ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
N.v.t.

8.4

Andere pref. crediteuren:
Joore Registeraccountants & Belastingadviseurs N.V., aanvraagkosten voor het faillissement.
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8.5

Aantal concurrente crediteuren:
2

8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
€ 24.577,56

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend

Werkzaamheden:
In onderzoek

9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en):
Niet van toepassing

9.2

Aard procedure:
Niet van toepassing

9.3

Stand procedure:
Niet van toepassing

Werkzaamheden:
Geen

10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Thans is nog onbekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak:
- Rechtmatigheidonderzoek;
- Verifiëren van vorderingen
10.3 Indiening volgend verslag:
24 maart 2016
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