Openbaar faillissementsverslag
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6
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17-12-2019

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr C.A.G. Krüger

Algemene gegevens
Naam onderneming
TCM Breda B.V.

30-01-2020
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64937585, statutair
gevestigd te Breda.
correspondentieadres: Vouersw eg 111, 6161 AG Geleen
vestigingsadres: Minervum 7292, 4817 ZM Breda.

30-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks en levering daarvan aan
de zorgsector en de consument.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 5.488.486,94

2018

€ 5.860.000,00

€ -314.000,00

€ 1.169.000,00

2017

€ 6.378.000,00

€ -355.000,00

€ 1.221.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018 en de
kolommenbalans t/m periode 12.

30-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
55

30-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 77.838,25

30-01-2020
1

€ 195.327,36

14-05-2020
2

€ 252.547,44

28-08-2020
3

€ 237.797,01

24-11-2020
4

€ 248.040,92

24-02-2021
5

€ 239.802,54

24-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2019

30-01-2020
1

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

14-05-2020
2

t/m
29-4-2020
van
29-4-2020

28-08-2020
3

t/m
27-8-2020
van
28-8-2020

24-11-2020
4

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

24-02-2021
5

t/m
21-2-2021
van
22-2-2021

24-08-2021
6

t/m
22-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

203 uur 0 min

2

131 uur 42 min

3

62 uur 18 min

4

15 uur 6 min

5

18 uur 42 min

6

56 uur 42 min

totaal

487 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Hochstenbag-W evers
Landgraaf B.V. Bestuurder van Hochstenbag W evers Landgraaf B.V. is
Hochstenbag Holding B.V. Bestuurder van Hochstenbag Holding B.V. is de heer
F.J.J. Hochstenbag.

30-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er is vooralsnog niet gebleken van lopende procedures.

30-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Voor zover van
belang w orden deze nog tijdelijk voortgezet.

30-01-2020
1

De verzekeringen zijn inmiddels geroyeerd.

14-05-2020
2

1.4 Huur
De curator heeft een huurovereenkomst aangetroffen tussen gefailleerde en
Stichting Thebe Midden-Brabant. Het betreft een huurovereenkomst ter zake
het bedrijfspand gelegen aan Minercum 7292 te (4817 ZM) Breda. De
huurovereenkomst is - na daartoe verkregen machtiging van de rechtercommissaris - opgezegd.

30-01-2020
1

Voorts w as er ten tijde van de faillissementsaanvraag sprake van
huurovereenkomsten ter zake van vier (koel)auto's. De betreffende voertuigen
zijn door de verhuurmaatschappij retour gehaald.
De huurovereenkomst is per 1 april 2020 geëindigd en het bedrijfspand is aan
de verhuurder opgeleverd.

14-05-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde is het faillissement veroorzaakt
doordat de tw ee grootste klanten van gefailleerde de overeenkomst met
gefailleerde hebben opgezegd. Daarmee viel circa 80% van de omzet van
gefailleerde w eg. Aangezien w erd voorzien dat gefailleerde niet langer in staat
zou zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, is besloten het eigen
faillissement aan te vragen.

30-01-2020
1

De curator dient nog nader onderzoek te doen naar de oorzaken van het
faillissement.
Het oorzakenonderzoek is nog gaande.

24-11-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
45

30-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er 45 personeelsleden
in dienst bij gefailleerde. De curator heeft op 18 december 2019 toestemming
van de rechter-commissaris gekregen om de arbeidsovereenkomsten op te
zeggen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-12-2019

45

totaal

45

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is nog in afw achting van de vordering van UW V.

30-01-2020
1

De vorderingen van UW V zijn ingediend en genoteerd. De w erkzaamheden in
dat kader zijn afgerond.

24-02-2021
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

30-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris en voertuigen

€ 62.593,96

€ 0,00

totaal

€ 62.593,96

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfs- en kantoorinventaris aangetroffen in het
bedrijfspand van gefailleerde. Voorts heeft gefailleerde tw ee voertuigen in
eigendom. Het betreft een Fiat Scudo en een Fiat Doblo.

30-01-2020
1

De inventaris en voertuigen zijn verkocht en overgedragen.

14-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

30-01-2020
1

Ja er is sprake van bodemvoorrecht van de fiscus.

24-11-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden op korte termijn verkocht.

30-01-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn reeds verkocht.

28-08-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de w eek van de uitspraak van het faillissement zijn de w erkzaamheden van
gefailleerde tijdelijk voortgezet. De opbrengst hiervan is gestort op de
bankrekening van gefailleerde en zal in het volgende veslag w orden
verantw oord.

30-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- verantw oording tijdelijke voortzetting w erkzaamheden.

30-01-2020
1

Zie hiervoor onderdeel 6 van het verslag.

28-08-2020
3

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Uitkering verzuimverzekering

€ 9.117,84

Saldo bankrekening per faillissementsdatum

€ 1.070,81

Boedelbijdrage afw ikkeling evb

Boedelbijdrage

€ 200,00

Restituties

€ 4.043,31

Klantenbestand

€ 87.138,15

Bankrente

€ 2,88

Boedelbijdrage verkoop inventaris verhuurder
plus bijdrage in taxatiekosten

€ 4.127,31

Overig

€ 76,78

totaal

€ 105.777,08

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikte over een klantenbestand. Dit klantenbestand is daags
na faillissement verkocht. De vaste koopsom bedraagt € 70.000. Voorts
ontvangt de boedel voor elke maaltijd die de overnemende partij gedurende
de periode vanaf datum tekening overeenkomst tot en met december 2020
verkoopt aan klanten van gefailleerde een vergoeding.

30-01-2020
1

Het saldo van de bankrekening van gefailleerde bedroeg per de
faillissementsdatum € 3.356,26.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- monitoring verkoop maaltijden overnemende partij.

30-01-2020
1

De variabele koopsom over Q3 dient door de overnemende partij nog te
w orden voldaan. Na afronding van Q4 dient het laatste deel van de variabele
koopsom te w orden voldaan.

24-11-2020
4

De variabale koopsom over Q3 en Q4 zijn inmiddels op de boedelrekening
bijgeschreven. Daarmee is de verkoop van het klantenbestand ook in financiële
zin volledig afgew ikkeld.

24-02-2021
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 195.090,60

€ 143.678,12

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Boedeldebiteuren
totaal

Opbrengst

€ 26.174,53

€ 23.617,19

€ 221.265,13

€ 167.295,31

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat de totale debiteurenpositie €
191.021,06 bedroeg per de faillissementsdatum.

30-01-2020
1

De boedeldebiteuren zullen in het volgende faillissementsverslag w orden
opgenomen.
Inmiddels is gebleken dat de totale (pre-faillissements)debiteurenpositie per
de faillissementsdatum €195.090,60 bedroeg.

14-05-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft incasso van de debiteuren
plaatsgevonden. Naast de hierboven gemelde opbrengsten is er nog een
bedrag van € 59.657,64 aan pre-faillissementsdebiteuren en een bedrag van €
13.637,42 aan boedeldebiteuren op de bankrekening van gefailleerde
binnengekomen. Deze bedragen dienen nog te w orden overgemaakt naar de
boedelrekening en zijn derhalve nog niet meegenomen in de hierboven
gemelde bedragen.
De bedragen zijn inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

28-08-2020
3

De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

24-11-2020
4

De debiteurenincasso loopt nog.

24-02-2021
5

De debiteurenincasso heeft in de verslagperiode nog geleid tot diverse
betalingen. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.

24-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inning debiteuren.

30-01-2020
1

Voortzetting inning debiteuren

14-05-2020
2

Voortzetten debiteureninning.

28-08-2020
3

Voortzetting debiteurenincasso

24-11-2020
4

Voortzetting debiteurenincasso

24-02-2021
5

Voortzetting (en mogelijk afronding) debiteurenincasso

24-08-2021
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bancaire vorderingen.

30-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
Er zou volgens de bestuurder sprake zijn van leaseovereenkomst ter zake van
tw ee printers. Vooralsnog heeft zich bij de curator echter niemand gemeld. De
curator heeft dit nog in onderzoek.

30-01-2020
1

De leaseovereenkomst is afgew ikkeld.

14-05-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van gevestigde zekerheden.

30-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

30-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden w orden afgew ikkeld.

30-01-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn in de afgelopen verslagperiode afgew ikkeld.

14-05-2020
2

5.6 Retentierechten
Er is vooralsnog geen beroep gedaan op retentierechten.

30-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is vooralsnog geen beroep gedaan op het recht van reclame.

30-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- afw ikkelen eventuele leaseovereenkomsten.

30-01-2020
1

De w erkzaamheden zijn afgew ikkeld.

14-05-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn in de w eek van de uitspraak van het
faillissement tijdelijk voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging

30-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De opbrengsten van de tijdelijke voortzetting zijn binnengekomen op de
bankrekening van gefailleerde en zullen in het volgende faillissementsverslag
w orden verantw oord.

30-01-2020
1

In totaal is € 26.174,53 gefactureerd ter zake de (tijdelijke) voortzetting van
de activiteiten. Daarvan is inmiddels een bedrag van € 23.279,44 voldaan
(w aarvan € 9.642,02 op de boedelrekening en € 13.637,42 op de
bankrekening van gefailleerde).

14-05-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- verantw oording opbrengst tijdelijke voortzetting.

30-01-2020
1

- overboeking betalingen op bankrekening gefailleerde.

14-05-2020
2

De bedragen zijn overgemaakt op de boedelrekening.

28-08-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het klantenbestand van gefailleerde is verkocht aan een derde. Het vaste deel
van de koopsom bedraagt € 70.000 excl. btw . Verder ontvangt de boedel nog
een vergoeding per door de doorstarter gedurende de periode vanaf
ondertekening overeenkomst tot en met 31 december 2020 aan klanten van
gefailleerde verkochte maaltijd.

30-01-2020
1

6.5 Verantwoording
Het vaste deel van de koopsom is reeds op de boedelrekening bijgeschreven.
De afrekening van de vergoeding per maaltijd vindt achter per kw artaal plaats.
Deze opbrengsten zullen derhalve in de komende faillissementsverslagen
w orden verantw oord.

30-01-2020
1

Partijen zijn nog in gesprek over de afrekening over het eerste kw artaal. Deze
zal derhalve in het volgende faillissementsverslag w orden verantw oord.

14-05-2020
2

Inmiddels heeft afrekening over Q1 t/m Q4 plaatsgevonden, w aarmee de
verkoop van het klantenbestand ook in financiële zin is afgew ikkeld.

24-02-2021
5

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 70.000,00

30-01-2020
1

€ 75.734,74

28-08-2020
3

€ 75.735,05

24-11-2020
4

€ 87.138,15

24-02-2021
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing. De opbrengst komt geheel toe aan de boedel.

30-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- monitoren en innen van het variabele deel van de koopsom van het
klantenbestand.

30-01-2020
1

De variabele koopsom over Q1 en Q2 van 2020 is voldaan. De variabele
koopsom over Q3 dient nog te w orden voldaan (factuur is reeds verzonden).
Na afloop van Q4 kan het laatste deel van de variabele koopsom aan de
overnemende partij in rekening w orden gebracht.

24-11-2020
4

De variabele koopsom over Q3 en Q4 is bijgeschreven op de boedelrekening.
De w erkzaamheden in dat kader zijn afgerond.

24-02-2021
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator dient nog te onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Op
het eerste gezicht lijkt dit w el het geval te zijn.

30-01-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 29 oktober 2019.

30-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator dient dit nog te onderzoeken.

30-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator dient nog te onderzoeken of sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
De curator heeft dit in onderzoek.

30-01-2020
1

28-08-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator dient nog te onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

30-01-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

30-01-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande.

28-08-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 9.550,10

30-01-2020
1

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ter grootte van €
9.504,72. Voorts heeft Claimsagent een boedelvordering ingediend van €
45,38.
€ 9.577,32

14-05-2020
2

Toelichting
De boedelvordering van Claimsagent is opgelopen tot € 72,60.
€ 73.130,28

28-08-2020
3

Toelichting
Het betreft de vorderingen van Claimsagent, de verhuurder en een
personeelslid.
€ 73.030,45

24-11-2020
4

Toelichting
Het betreft de vorderingen van de de verhuurder en een personeelslid.
€ 286.046,50

24-02-2021
5

Toelichting
Het betreft de vorderingen van de verhuurder, een personeelslid en de
boedelvordering van UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft ten tijde van het aanvangsverslag nog geen vorderingen bij de
curator ingediend.
€ 33.593,00

30-01-2020
1

14-05-2020
2

Toelichting
Het betreft een vordering ter zake de loonheffing over periode 12-2019 en een
vordering ter zake de omzetbelasting 4e kw artaal 2019.
€ 31.448,00

8.3 Pref. vord. UWV

28-08-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft ten tijde van het eerste verslag nog geen vorderingen bij de
curator ingediend.

Toelichting
De curator is nog steeds in afw achting van de vordering van UW V.
€ 134.549,12

30-01-2020
1

24-11-2020
4

24-02-2021
5

Toelichting
De preferente vordering van UW V is inmiddels ingediend en genoteerd.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich bij de curator ten tijde van het eerste verslag nog geen
(andere) preferente crediteuren gemeld.

30-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

30-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag hebben in totaal 9 concurrente crediteuren
een vordering ingediend.
21

14-05-2020
2

25

28-08-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 173.166,50

30-01-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het eerste verslag is er € 173.166,50 ingediend aan concurrente
vorderingen
€ 219.245,56

14-05-2020
2

€ 239.515,32

28-08-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend.

30-01-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- verdere inventarisatie crediteuren;
- afw achten vorderingen fiscus en UW V.

30-01-2020
1

- verdere inventarisatie crediteuren;
- afw achten vordering UW V.

14-05-2020
2

Verdere inventarisatie crediteuren.

24-02-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Ten tijde van het eerste verslag is (nog) geen sprake van procedures.

30-01-2020
1

Ten tijde van het tw eede verslag is geen sprake van procedures.

14-05-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa;
- afw ikkeling huurrelatie verhuurder bedrijfspand;
- verantw oording opbrengst tijdelijke voortzetting en verkoop klantenbestand;
- inning debiteuren;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- oorzakenonderzoek.

30-01-2020
1

- verantw oording verkoop klantenbestand;
- doorstorten opbrengst tijdelijke voortzetting;
- doorstorten opbrengst debiteurenincasso;
- voortzetting inning debiteuren;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- oorzakenonderzoek.

14-05-2020
2

- incasso variabele deel koopsom klantenbestand;
- voortzetting inning debiteuren;
- verdere inventarisatie crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- oorzakenonderzoek.

28-08-2020
3

- incasso variabele deel koopsom klantenbestand Q3 en Q4;
- voortzetting inning debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afw achten vordering UW V;
- oorzakenonderzoek.

24-11-2020
4

- voortzetting inning debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- oorzakenonderzoek.

24-02-2021
5

- voortzetting (en indien mogelijk afronding) debiteurenincasso;
- voortzetting rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

24-08-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarbinnen het faillissement zal w orden afgew ikkeld is nog niet
bekend.

30-01-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

24-08-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

30-01-2020
1

