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7
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R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr M. Samsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Telecombinatie Deventer IJssel B.V.

06-01-2020
1

Gegevens onderneming
Telecombinatie Deventer IJssel B.V. is statutair gevestigd te Deventer en is
gevestigd aan de Boxbergerw eg 63 te 7412 BC Deventer. W ebsite:
w w w .telecombinatiedeventerijssel.nl.

06-01-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
bestaan de activiteiten van Telecombinatie Deventer IJssel B.V. uit het
exploiteren van een w inkel in telecommunicatie- en
automatiseringsapparatuur.
De feitelijke activiteiten bestaan uit het exploiteren van een w inkel w aarin
voornamelijk mobiele telefoontoestellen, tablets, mobiele abonnementen en
telefoonhoesjes, cases, opladers etc. w orden verkocht. Verder heeft de w inkel
een reparatieservice voor mobiele telefoons en tablets.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

06-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Volgens de (middellijk) bestuurder bedraagt de omzet € 300.000 à €
400.000,00 per jaar. De bestuurder heeft (nog) geen jaarrekeningen aan de
curator overgelegd.

06-01-2020
1

De bestuurder heeft delen van de administratie aan de curator overgelegd. De
curator heeft de bestuurder verzocht de ontbrekende delen z.s.m. aan de
curator te overhandigen.

14-04-2020
2

De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode de fysieke administratie,
bestaande uit ordners in- en verkoopfacturen aan de curator overgelegd.
Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder geen jaarrekeningen
overgelegd.

07-07-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-01-2020
1

Toelichting
De (middellijk) bestuurder heeft aangegeven dat er geen personeelsleden zijn.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-01-2020
1

€ 7.003,90

14-04-2020
2

€ 7.003,90

07-07-2020
3

€ 7.010,81

30-10-2020
4

€ 7.010,81

06-02-2021
5

€ 6.902,59

05-11-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2019

06-01-2020
1

t/m
5-1-2020
van
6-1-2020

14-04-2020
2

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020

07-07-2020
3

t/m
6-7-2020
van
7-7-2020

30-10-2020
4

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

06-02-2021
5

t/m
5-2-2021
van
3-5-2021

05-11-2021
7

t/m
4-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

8 uur 12 min

2

14 uur 18 min

3

3 uur 42 min

4

3 uur 0 min

5

1 uur 54 min

6

5 uur 18 min

7

4 uur 54 min

totaal

41 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Telecombinatie Deventer IJssel B.V. is
Üzümcu Holding B.V., w aarvan de heer T. Üzümcu enig aandeelhouder en
bestuurder is.

06-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft verklaard dat er geen lopende procedures zijn. Tot heden
is ook niet gebleken van lopende procedures.

06-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat de onderneming geen
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft.

06-01-2020
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand w aarin de w inkel is gevestigd w ordt gehuurd. De huurprijs
bedraagt € 1.100,00 per maand. Telecombinatie Deventer IJssel B.V. is in
verzet gegaan tegen de uitspraak van het faillissement. In afw achting van de
uitkomst van het verzet is de huurovereenkomst nog niet opgezegd.

06-01-2020
1

Het verzet is niet geslaagd. De huurovereenkomst is per brief van 20 januari
2020 opgezegd.

14-04-2020
2

Er is een doorstart gerealiseerd. De curator heeft daarbij bedongen dat de
doorstarter per 12 februari 2020 een nieuw e huurovereenkomst met de
verhuurder sluit.

07-07-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat hij geen oproeping voor de
faillissementszitting heeft ontvangen en dat hij om die reden niet op de zitting
is verschenen. Verder heeft hij verklaard dat de steunvordering van de
belastingdienst (volgens hem) niet bestaat.

06-01-2020
1

Telecombinatie Deventer IJssel B.V. is in verzet gegaan tegen de uitspraak van
het faillissement. Het verzet w ordt op 14 januari 2020 behandeld.
In afw achting van de uitkomst van het verzet, heeft de curator nog geen
onderzoek verricht naar de oorzaken van het faillissement.
Het verzet is niet geslaagd. Telecombinatie Deventer IJssel B.V. blijft failliet.

14-04-2020
2

Ter aanvulling op verslag 1: De bestuurder heeft over de oorzaak van het
faillissement verklaard dat de klandizie en de omzet in de jaren voor het
faillissement steeds verder terugliepen. De vennootschap w as niet meer in
staat om de lopende verplichtingen en de diverse betalingsregelingen na te
komen, w aarna een schuldeiser het faillissement heeft aangevraagd.

30-10-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-01-2020
1

Toelichting
De bestuurder heeft verklaard dat er geen personeel in dienst is.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

06-01-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkel- en kantoorinventaris

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het bedrijfspand is een w inkel- en kantoorinventaris aangetroffen. In
afw achting van de uitkomst van het verzet, heeft de curator nog geen acties
ondernomen om de inventaris te gelde te maken.

06-01-2020
1

De bestuurder heeft een doorstart gemaakt. De bedrijfsmiddelen zijn in dat
kader aan de bestuurder verkocht.

14-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
voor nu niet van toepassing.

06-01-2020
1

De curator zal, bij de afw ikkeling van het faillissement, rekening houden met
het bodemvoorrecht van de fiscus.

14-04-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie, laten taxeren, onderhandelingen over doorstart/verkoop
bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W inkelvoorraad

€ 2.000,00

€ 0,00

totaal

€ 2.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

14-04-2020
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In het bedrijfspand is w inkelvoorraad bestaande uit diverse telefoonhoesjes,
cases, opladers etc. aangetroffen. In afw achting van de uitkomst van het
verzet, heeft de curator nog geen acties ondernomen om de inventaris te
gelde te maken.

06-01-2020
1

De bestuurder heeft een doorstart gemaakt. De voorraden zijn in dat kader
aan de bestuurder verkocht.

14-04-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie, laten taxeren, onderhandelingen over doorstart/verkoop
voorraden.

14-04-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill

€ 500,00

€ 0,00

totaal

€ 500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen over doorstart/verkoop goodw ill.

14-04-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Telecombinatie Deventer IJssel B.V. houdt een bankrekening aan bij ABN AMRO
Bank. Volgens opgaaf van de bank bedroeg het saldo per datum uitspraak
faillissement € 0.

5.2 Leasecontracten
De bestuurder heeft verklaard dat er geen leasecontracten zijn.

06-01-2020
1

Gebleken is dat er een leasecontract is voor beveiligingscamera's en
bijbehorende apparatuur/softw are. Het betreft een operational
leaseovereenkomst (huur). De curator heeft de leasemaatschappij en de
doorstarter met elkaar in contact gebracht, zodat zij afspraken kunnen maken
over een nieuw e overeenkomst, dan w el over terugname van de goederen
door de leasemaatschappij. De curator is in afw achting van een bevestiging
van de leasemaatschappij dat de kw estie is afgew ikkeld.

07-07-2020
3

De leasemaatschappij heeft de curator bericht dat de apparatuur is opgehaald.

03-05-2021
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden.

06-01-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
In afw achting van de uitkomst van het verzet, is er nog geen onderzoek
gedaan naar eventuele eigendomsvoorbehouden.

06-01-2020
1

Een leverancier heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De door
de leverancier geleverde goederen zijn niet in de boedel aangetroffen.

14-04-2020
2

5.6 Retentierechten
In afw achting van de uitkomst van het verzet, is er nog geen onderzoek
gedaan naar eventuele retentierechten.

06-01-2020
1

Er is geen beroep gedaan op het retentierecht.

14-04-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
In afw achting van de uitkomst van het verzet, is er nog geen onderzoek
gedaan naar eventuele reclamerechten.

06-01-2020
1

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

14-04-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bestuurder heeft verzocht om de onderneming in afw achting van de
uitkomst van het verzet voort te zetten. Nu er geen
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is, heeft de rechter-commissaris geen
toestemming gegeven voor het voortzetten van de onderneming. De curator
heeft de bestuurder bericht dat hij in afw achting van de uitkomst van het
verzet de onderneming (tijdelijk) moet staken en de w inkel moet sluiten.

06-01-2020
1

Het verzet is niet geslaagd. De onderneming is tijdens het faillissement niet
voortgezet.

14-04-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg gevoerd met de rechter-commissaris.

06-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de onderneming doorgestart. Alle aangetroffen activa zijn
in dat kader aan de bestuurder verkocht.

14-04-2020
2

6.5 Verantwoording
Zie onder 3 (Activa)

6.6 Opbrengst

14-04-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 7.500,00

14-04-2020
2

Toelichting
De opbrengst van de bedrijfsmiddelen, voorraden en immateriële activa
bedraagt € 7.500,00.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-04-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Divers overleg en onderhandelingen met de bestuurder.

14-04-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In afw achting van de uitkomst van het verzet, heeft de curator nog geen
rechtmatigheidsonderzoek verricht.

06-01-2020
1

De curator heeft de bestuurder verzocht de boekhouding aan hem te
overhandigen. De curator heeft nog niet de volledige boekhouding ontvangen.

14-04-2020
2

De bestuurder heeft de afgelopen verslagperiode de fysieke administratie,
bestaande uit ordners in- en verkoopfacturen aan de curator overgelegd.
Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de bestuurder geen jaarrekeningen
overgelegd. De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar
de boekhoudplicht.

07-07-2020
3

Uit de grootboekkaarten en overige administratie is naar voren gekomen dat
de failliete vennootschap een (rekening-courant) vordering heeft op de
middellijk bestuurder van € 10.603,90. De curator heeft de middellijk
bestuurder gelegenheid geboden op zijn bevindingen te reageren. Daar heeft
de middellijk bestuurder geen gebruik van gemaakt. De curator heeft betaling
van € 10.603,90 gevorderd. Tot op heden is het bedrag niet aan de boedel
betaald. De curator overw eegt juridische stappen tegen de middellijk
bestuurder.

30-10-2020
4

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de middellijk bestuurder de vordering niet
voldaan. De curator zal de bestuurder in rechte betrekken.

06-02-2021
5

Uit nader onderzoek is gebleken dat de failliete vennootschap een aanvullende
vordering van € 5.000,00 op de bestuurder heeft. De curator heeft een
procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt. De curator vordert
veroordeling van de bestuurder tot betaling van € 15.603,90. De procedure
loopt.

03-05-2021
6

Op 29 september 2021 is vonnis gew ezen. De vorderingen van de curator
zijn toegew ezen.

05-11-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

14-04-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

14-04-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestort kapitaal bedraagt € 1,00.

14-04-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt nog.

14-04-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt nog

14-04-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-04-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.864,00

06-01-2020
1

Toelichting
De ontvanger van de belastingdienst heeft voor een bedrag van € 27.864,00
vorderingen ingediend. De vordering heeft betrekking op loonheffingen,
omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
€ 30.765,00

14-04-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.403,62

14-04-2020
2

Toelichting
Betreft aanvraagkosten faillissement en de zuiveringsheffing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

06-01-2020
1

Toelichting
In afw achting van de uitkomst van het verzet, heeft de curator de crediteuren
nog niet aangeschreven. Acht crediteuren hebben 'uit zichzelf' de vordering bij
de curator ingediend.
10

14-04-2020
2

11

03-05-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.769,38

06-01-2020
1

€ 52.748,74

14-04-2020
2

€ 193.918,74

07-07-2020
3

€ 194.265,08

03-05-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

14-04-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren, beoordelen en erkennen ingediende vorderingen

14-04-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen de (middellijk)
bestuurder.

03-05-2021
6

9.2 Aard procedures
De curator vordert betaling van de rekening-courant vordering die de
vennootschap op de bestuurder heeft.

03-05-2021
6

9.3 Stand procedures
De bestuurder is gedagvaard tegen 12 mei 2021.

03-05-2021
6

Op 29 september 2021 is vonnis gew ezen. De vorderingen van de curator
met een totale hoofdsom van € 15.603,90 zijn toegew ezen. De curator zal
overgaan tot incasso van de vordering.

05-11-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De uitkomst van het verzet w ordt afgew acht.

06-01-2020
1

Het verzet is niet geslaagd. De curator zal de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren.

14-04-2020
2

Incasseren vordering op middellijk bestuurder.

30-10-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vermoedelijk één tot tw ee jaren, afhankelijk van de uitkomst van de
rechtmatigheidsonderzoeken.

14-04-2020
2

Circa één jaar, afhankelijk van de voortgang van de incasso van de vordering
op de middellijk bestuurder.

30-10-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

05-11-2021
7

