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Algemene gegevens
Naam onderneming
T.T.I. Tyre Trading International B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T.T.I. Tyre Trading
International B.V. (hierna: TTI), statutair gevestigd te Numansdorp,
(voorheen) kantoorhoudende aan de New tonstraat 2, 4 en 6 te (3281 NM)
Numansdorp, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24321227.
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Activiteiten onderneming
Volgens opgave Handelsregister bestaan de activiteiten van T.T.I. Tyre
Trading International B.V. uit:
Groothandel en handelsbemiddeling in banden
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
(geen banden)
Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen
daarvan
De im- en export van en de handel in banden (zow el nieuw e, gecoverde
als gebruikte), w ielen, assen, auto's, automaterialen en alle daarbij
behorende technische artikelen
Dit sluit aan bij de omschrijving van de ondernemingsactiviteiten door de
directie.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 6.848.279,00

€ -208.126,00

€ 3.707.432,00

2021

€ 16.938.475,00

€ 256.665,00

€ 3.688.752,00

2020

€ 15.287.551,00

€ -71.459,00

€ 4.191.638,00

2019

€ 20.748.004,00

€ -1.651.109,00

€ 6.585.009,00

2018

€ 32.790.076,00

€ -3.767.805,00

€ 9.588.563,00

Toelichting financiële gegevens
Het onderhavige faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten die
aan de curator bekend zijn gew orden, alsmede het voorlopige oordeel van
de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen
rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden
zijn.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
15
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Boedelsaldo
€ 70.674,96
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Verslagperiode
van
21-6-2022

21-07-2022
1

t/m
20-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

276 uur 48 min

totaal

276 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
TTI is in mei 2001 opgericht. Vanaf haar oprichting w ordt zij bestuurd door
Holding T.T.I. Tyre Trading International B.V. (hierna: Holding TTI), die op haar
beurt vanaf oprichting (eveneens in mei 2001) w ordt bestuurd door PeterAlexander Holding B.V., w elke entiteit op haar beurt w ordt bestuurd door de
heer P.A. van 't Hof.
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de lopende verzekeringen geïnventariseerd. Hoew el de
bedrijfsactiviteiten kort na faillissementsdatum zijn beëindigd, is nog sprake
van beperkte activiteiten op de bedrijfslocatie van TTI (onder andere om tot
uitlevering van daar aanw ezige goederen te komen). Gelet daarop zijn de
verzekeringen vooralsnog gecontinueerd, w aarbij de curator de bevestiging
ontving dat deze nog in stand zijn en dekking bieden. Hij is over de (verdere)
voortzetting van de verzekeringen in gesprek met de
assurantietussenpersoon en zal deze beëindigen zodra dat w enselijk is.
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1.4 Huur
TTI huurde de bedrijfslocatie aan de New tonstraat 2, 4 en 6 te (3281 NM)
Numansdorp. De curator heeft op 29 juni 2022 de huurovereenkomst
opgezegd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van de directie heeft TTI meerdere (financieel) zw are jaren
achter de rug. Dit kw am met name doordat TTI een overname deed die
financieel zeer slecht uitpakte en heeft geïnvesteerd in het opzetten van een
Duitse onderneming, w at eveneens niet goed heeft uitgepakt. De directie
meende het lek w eer boven te hebben en zag dit vorig jaar terug in de
cijfers. Het faillissement is evenw el aangevraagd door een leverancier met
een grote vordering uit het (verre) verleden. W at de directie betreft w erd in
strijd met gemaakte afspraken nu aanspraak gemaakt op volledig betaling
van het verschuldigde bedrag. Het verw eer van TTI w erd door de rechter niet
gehonoreerd en TTI w as niet in staat dit bedrag ineens te betalen, w aarna
het faillissement onvermijdelijk w as. De curator zal nader onderzoek doen
naar de oorzaak van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-6-2022

15

Gelet op het feit dat mogelijk hoger beroep zou w orden ingesteld
tegen de faillietverklaring, heeft de curator even gew acht met de
opzegging, maar deze is op 29 juni alsnog gedaan.

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met diverse w erknemers en het UW V, opzegging
arbeidsovereenkomsten, personeelsbijeenkomst.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De curator heeft onderzocht of sprake is van op naam van TTI geregistreerde
onroerende zaken. Hiervan is hem niet gebleken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator trof op de bedrijfslocatie drie voertuigen aan die bedoeld zijn om
gebruikt te w orden buiten de bedrijfslocatie. Daarnaast trof hij
bedrijfsmiddelen aan die bedoeld zijn om te w orden gebruikt op de
bedrijfslocatie. Dit betreft in de kern kantoorinventaris met w erkplekken voor
circa 20 w erknemers, magazijninventariszaken, w aaronder circa 9.000 m2
etagevloeren met circa 1.250 boxw anden (voor de opslag van banden),
interne vervoermiddelen (o.a. vorkheftruck en palletw agen), het interne
transportsysteem (met vele bandtransporteurs, transportbanden, valbakken
etc.), alsmede verpakkingsmachines en etikettenprinters, etc.
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De aandeelhouder Holding TTI heeft aangegeven dat de kantoor- en
bedrijfsinventaris reeds voor het overgrote deel aan Holding TTI toebehoorde
en in 2021 het restant van deze zaken ook aan Holding TTI zou zijn
overgedragen. Het achterliggende idee daarbij zou zijn om de balans van TTI
te verlichten door daar tegenover een schuld aan Holding TTI 'w eg te
strepen'. De curator onderzoekt dit punt.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover sprake is van zaken van TTI, is sprake van het bodemvoorrecht
van de fiscus. De curator onderzoekt dit punt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Contact taxateur, inventarisatie op bedrijfslocatie, contact met Holding TTI en
onderzoek van diverse (administratieve) informatie en documentatie van TTI
en Holding TTI.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Verkoop deel voorraad (387 stuks)

€ 34.218,29

€ 5.132,74

totaal

€ 34.218,29

€ 5.132,74

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie trof de curator een grote voorraad goederen aan, met
name (zomer-)banden. In totaal betreft dit circa 57.000 banden. Een deel van
deze banden (circa 12.000 stuks) w aren door een derde bij TTI opgeslagen
(en deze zijn inmiddels geretourneerd aan de desbetreffende partij).
De curator heeft een beperkt deel van de voorraad verkocht, aan de
leverancier van de desbetreffende banden. Deze leverancier w as eveneens
eigendomscrediteur en heeft alle door de leverancier geleverde en nog bij TTI
aanw ezige banden (387 stuks) teruggenomen, tegen betaling voor de
banden w aarop geen rechten van de leverancier rustten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie/in kaart brengen voorraad, beoordelen aanspraken diverse
derden en eigendomscrediteuren, alsmede partijen die een beroep op recht
van reclame hebben gedaan. Diverse w erkzaamheden gericht op de
(mogelijke) verkoop van de voorraden, w aaronder contact en onderhandeling
met de nodige geïnteresseerde partijen.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
TTI maakt in het kader van haar bedrijfsvoering gebruik van een grotendeels
in eigen beheer ontw ikkelt softw aresysteem, dat haar in staat stelde
automatisch te (laten) communiceren met de diverse afnemers, platforms
w aarop banden w orden verkocht, het voorraadsysteem en de benodigde
logistieke systemen. Dit IT-systeem is geavanceerd, doch vrij product- en
locatiespecifiek. De curator trof de kas van TTI aan, w aar in het kader van de
beperkte voortzetting van de activiteiten in de eerste dagen na
faillietverklaring nog contante middelen aan zijn toegevoegd en onttrokken.
Het aangetroffen kassaldo is € 7.584,58.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact met IT-medew erker van TTI, alsmede met geïnteresseerde partijen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.085.548,00
totaal

€ 1.085.548,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van de faillietverklaring w as sprake van een forse debiteurenstand
(naar opgave directie: € 1.085.548). Gedurende het faillissement hebben de
nodige debiteuren alsnog hun verschuldigde bedragen voldaan, w aardoor de
debiteurenstand inmiddels aanzienlijk lager is (circa € 425.000,--).
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Contact met pandhouders en administratief/incasso-medew erkster van TTI.
Monitoren betalingen debiteuren en verzamelen voor (actieve) incasso
relevante informatie en documentatie.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Er heeft zich bij de curator geen 'klassieke' bank met een vordering op TTI
gemeld. TTI w as gefinancierd op basis van een factorovereenkomst met ABN
AMRO Asset Based Finance N.V. (hierna: ABF), die ten tijde van de
faillietverklaring een vordering had van circa € 550.000. Deze vordering is
inmiddels aanzienlijk lager. De curator verw acht dat ABF in de komende
verslagperiode zal w orden voldaan, door uitw inning van haar
zekerheidsrechten.

5.2 Leasecontracten
De curator is gebleken van operational leaseovereenkomsten met betrekking
tot drie voertuigen. Daarnaast is sprake van (zes) financial
leaseovereenkomsten en (drie) operational leaseovereenkomsten met
betrekking tot een deel van het transportsysteem en daarbij aansluitende
bandenverpakkingsmachine en etikettenprinter. Ten slotte is sprake van een
huurkoopovereenkomst met betrekking tot etagevloeren en boxw anden, een
huurkoopovereenkomst met betrekking tot een server(omgeving) en een
huurovereenkomst met betrekking tot drie print- en scanapparaten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is gebleken van de navolgende zekerheden.
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ABF
1e pandrecht op vorderingen;
1e pandrecht op voorraden;
1e pandrecht op inventaris;
w ederzijdse zekerhedenregeling met ABN AMRO Bank N.V.;
hoofdelijke medeschuldenaarsstelling met Holding TTI en Peter
Alexander Holding B.V.
Atradius
2e pandrecht op vorderingen;
2e pandrecht op voorraad;
2e pandrecht op bedrijfsinventaris;
solidariteitsverklaring (acceptatie hoofdelijk aansprakelijkheid tussen
TTI en Holding TTI).

5.4 Separatistenpositie
ABF en Atradius hebben een positie als separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is sprake van door diverse - Nederlandse en buitenlandse - partijen
ingeroepen rechten van eigendomsvoorbehoud. Dit betreft zow el
zogenaamde ruime als enge rechten van eigendomsvoorbehoud, w aardoor
het vrij bew erkelijk w as vast te stellen w elke partij w aar precies recht op
had. Inmiddels is dit vastgesteld en zijn de (circa 15 tot 20) partijen
geïnformeerd over de beoordeling van hun rechten en de retournering van de
goederen.
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5.6 Retentierechten
Er heeft zich bij de curator nog geen partij gemeld die een beroep doet op
een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Verschillende eigendomscrediteuren hebben ook een beroep gedaan op het
recht van reclame. Deze rechten zijn mede beoordeeld in het kader van de
aanspraken op het recht van eigendomsvoorbehoud en in dat kader mede
afgew ikkeld.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 35.754,55
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Toelichting
In het kader van de retournering van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken alsmede de (feitelijke) afw ikkeling van een w arehousing
agreement ontving de curator boedelbijdrages tot een totaalbedrag van €
30.621,81. In het kader van een verkoop van een beperkt deel van de
voorraad ontving de curator een boedelbijdrage van € 5.132,74 (alle
bedragen inclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact met ABF, Atradius, leasemaatschappijen, huurverkopers,
verhuurders, etc. Bestuderen van diverse relevante documentatie en
beoordeling van diverse aanspraken. Contact en beoordelen aanspraken van
(circa 15 tot 20 ) eigendomscrediteuren.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van TTI is de eerste tw ee dagen na de faillietverklaring (in
beperkte mate) voortgezet, w aarna de ondernemingsactiviteiten zijn
stilgelegd. In het kader van de retournering/uitlevering van zaken en het
veiligstellen van de nodige informatie met betrekking tot de debiteuren, is het
nodig dat bepaalde faciliteiten (zoals een internetverbinding en
nutsvoorzieningen) gedurende een beperkte periode nog w orden
voortgezet. Eventuele toezeggingen die de curator in dit kader doet, zijn
afgedekt middels door ABF en Atradius afgegeven garanties.
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6.2 Financiële verslaglegging
Financiële verslaglegging zal plaatsvinden via het financiële verslag.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met leveranciers/dw angcrediteuren, ABF en Atradius. Beoordelen
benodigde faciliteiten en monitoren kosten.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De curator heeft aan diverse geïnteresseerde partijen een
informatiememorandum gestuurd met daarin de benodigde informatie om een
potentiële doorstart van de onderneming te beoordelen. Er is van diverse
kanten interesse getoond, maar dit heeft tot nog toe niet geresulteerd in een
daadw erkelijke doorstart. De curator onderzoekt w elke mogelijkheden er in
dat kader (alsnog) zijn.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
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N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Opstellen geheimhoudingsovereenkomst, maken shortlist geïnteresseerde
partijen, verzamelen diverse voor doorstart relevante informatie en opnemen
daarvan in en verw erken bij een informatiememorandum. Contact met
diverse geïnteresseerde partijen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of en in hoeverre hieraan voldaan is.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 24 april 2020 (niet tijdig)
2019: 23 december 2020 (tijdig)
2020: 29 december 2021 is een voorlopige jaarrekening 2020 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de w isselende omvang van de onderneming, controleert de curator
of en in hoeverre sprake is van een verplichting en - zo die er is - of daar aan
voldaan is.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In het handelsregister is geregistreerd dat (volledig) is voldaan aan de
storingsverplichting. Gelet op de oprichtingsdatum van TTI, is een vordering in
dat kader, zo deze nog bestaat, inmiddels verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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De curator zal dit onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
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De curator zal dit onderzoeken, w aarbij hij bijzondere aandacht zal besteden
aan de overdracht van (een deel van) de inventariszaken in 2021.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de eerste inventariserende w erkzaamheden in dit kader
verricht en verw acht deze gedurende de komende verslagperiode verder op
te pakken.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 311.620,00

21-07-2022
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.658,59
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment te vroeg om hier een uitspraak over te doen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren en contact met diverse crediteuren, w aaronder
diverse eigendomscrediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is nog niet gebleken van lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator heeft gedurende de komende verslagperiode met name de
volgende aandachtspunten:
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voortzetting/afronding retournering goederen eigendomscrediteuren;
verkoop vrije voorraadzaken;
afw ikkeling rechten van diverse betrokken leasemaatschappijen,
huurverkopers, etc.;
bepalen positie met betrekking tot bedrijfsmiddelen en - eventueel - ter
hand nemen verkoop van
bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van TTI;
onderzoeken/ter hand nemen verkoop andere activa;
ter hand nemen debiteurenincasso;
(verder) veilig stellen informatie/documentatie voor oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek;
voortzetten/afronden contact met leveranciers/dw angcrediteuren ter
zake beperkte voortzetting faciliteiten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn die nodig is voor afw ikkeling van dit faillissement is op dit moment
nog niet duidelijk.
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10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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