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R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr P. Beerda

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tomsic Group B.V.

12-05-2022
1

Gegevens onderneming
Oprichtingsdatum: 13 augustus 2020

12-05-2022
1

KvK nummer: 80044832
Voormalig bezoekadres:
Pastoriestraat 1
3195 HT Pernis Rotterdam
Voormalig postadres:
Herman Bavinckstraat 139
3063 RG Rotterdam

Activiteiten onderneming
Volgens de KvK:
Vervaardigen van metalen constructiew erken en delen daarvan.
Reparatie en onderhoud van schepen.
Het bouw en, onderhouden en repareren van schepen, het vervaardigen
van metalen constructiew erken en delen daarvan almede de
vervaardiging van overige non-ferrometalen.
Gelet op de door de curator ontvangen informatie inzake de door Tomsic Group
uitgevoerde w erkzaamheden lijkt de omschrijving correct.

12-05-2022
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 281.024,00

€ -25.791,00

€ 41.186,00

2021

€ 947.181,00

€ 195.565,00

€ 276.348,00

2022

€ 71.407,00

€ 45.716,00

€ 305.889,00

Toelichting financiële gegevens
De administratie is opgevraagd, maar de curator heeft deze nog niet
ontvangen.

12-05-2022
1

De gegevens zijn afkomstig uit de door Tomsic Group B.V. aangeleverde
administratie. De cijfers over 2022 zijn voor de periode tot en met 12 april
2022.

18-08-2022
2

De aangeleverde administratie is niet compleet. De ontbrekende stukken zijn
tot op heden nog niet aangeleverd, ondanks meerdere verzoeken daartoe. De
heer Tomsic reageert tevens niet op andere verzoeken van de Curator.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

12-05-2022
1

Toelichting
De curator begreep dat ten tijde van de faillissementsuitspraak tw ee
personeelsleden in dienst w aren.

Boedelsaldo
€ 3.533,82

12-05-2022
1

€ 4.933,82

18-08-2022
2

Verslagperiode

Verslagperiode
van

12-05-2022
1

12-4-2022
t/m
11-5-2022
van

18-08-2022
2

12-5-2022
t/m
17-8-2022
van

17-11-2022
3

18-8-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 48 min

2

8 uur 0 min

3

13 uur 6 min

totaal

34 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De meeste uren tot op heden zijn besteed aan inventarisatie van het
faillissement.

12-05-2022
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Tomsic Group B.V. is de heer Z. Tomsic.

12-05-2022
1

Voor zover de curator begrepen heeft dreef hij de onderneming met behulp
van tw ee zoons, die ook als w erknemer in dienst zouden zijn gew eest bij
Tomsic Group.

1.2 Lopende procedures
De curator is geïnformeerd dat er geen lopende procedures w aren.

12-05-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator is geïnformeerd dat er geen verzekeringen zouden lopen.

12-05-2022
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst voor het adres Pastoriestraat 1 te Pernis Rotterdam
w as reeds voor het faillissement ontbonden. De curator is geïnformeerd dat de
reden daarvoor w anbetaling w as.

12-05-2022
1

Voorts had Tomsic Group B.V. een huurovereenkomst afgesloten voor een
w oning. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd na daarvoor
verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris.

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Tomsic heeft de curator in een gesprek te kennen gegeven dat het
faillissement zou zijn veroorzaakt doordat een opdrachtgever ten onrechte zou
hebben gew eigerd facturen te betalen in verband met een door Tomsic Group
B.V. uitgevoerde opdracht. Hierdoor w as Tomsic Group niet in staat haar
leveranciers te voldoen, die vervolgens het faillissement van Tomsic Group
hebben aangevraagd.

12-05-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

12-05-2022
1

2
Toelichting
De curator heeft het personeel ontslag aangezegd na daarvoor verkregen
toestemming van de Rechter-Commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

12-05-2022
1

2
Toelichting
De curator heeft begrepen dat er tw ee personeelsleden in dienst w aren.
Overig personeel dat ingezet w erd voor projecten, w erd meestal op
uitzendbasis ingehuurd. De curator heeft begrepen dat veelal gebruik w erd
gemaakt van Kroatische uitzendkrachten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-4-2022

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er staan geen onroerende zaken op naam van Tomsic Group B.V.

12-05-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is geïnformeerd dat er nog enkele gereedschappen in bezit zouden
zijn van Tomsic Group. Daarbij zou het volgens de heer Tomsic gaan om zaken
gaan met een geringe w aarde (circa EUR 2.000). De curator zal dit nog verder
nagaan.

12-05-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gelet op het feit dat de w erkzaamheden ten tijde van de
faillissementsuitspraak reeds w aren gestaakt, is er geen sprake van
onderhanden w erk.

12-05-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend met andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-05-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prefaillissementsschuld

€ 2.222,36

€ 2.222,36

totaal

€ 2.222,36

€ 2.222,36

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een dag na datum faillissement is een bedrag van EUR 2.222,36 ontvangen op
de bankrekening van Tomsic Group B.V. De curator neemt op dit moment aan gelet op het feit dat hij nog niet beschikt over de administratie van Tomsic
Group - dat dit een betaling van een debiteur betreft.

12-05-2022
1

Voorts is de curator geïnformeerd dat Tomsic Group een vordering van grote
omvang (> EUR 100.000) zou hebben op een opdrachtgever. De curator is nog
in afw achting van nadere informatie hierover.
De heer Tomsic had de curator toegezegd nadere informatie over de
betreffende vordering te zullen verstrekken, echter heeft de heer Tomsic dat
tot op heden nog niet gedaan, ondanks meerdere herinneringen van de
curator daartoe.

18-08-2022
2

De curator kan bevestigen dat de ontvangen betaling ter hoogte van het
genoemde bedrag inderdaad van een pre-faillissementsdebiteur w as.

17-11-2022
3

Voorts is de curator nog altijd in afw achting van informatie over de andere
vordering op een opdrachtgever. De heer Tomsic geeft echter nog altijd geen
gehoor aan de berichten van de curator.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Tomsic Group had geen bankfinanciering. Door de curator is op de
bankrekening bij ING bank per datum faillissement een saldo van EUR 1.311,46
aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

12-05-2022
1

5.2 Leasecontracten
De curator is geïnformeerd dat er geen leasecontracten op naam van Tomsic
Group B.V. zouden staan.

12-05-2022
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een crediteur van Tomsic Group heeft melding gemaakt van het feit dat zij een
pandrecht op onder meer de roerende zaken en vorderingen van Tomsic Group
B.V. zou hebben en heeft de curator documentatie op dit punt toegezonden.
De curator zal nog beoordelen of hij dit pandrecht geldig acht of niet.

12-05-2022
1

Gelet op het ontbreken van relevante informatie met betrekking tot de
vordering heeft de curator het tot op heden nog niet opportuun geacht de
geldigheid van het pandrecht te beoordelen.

18-08-2022
2

De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij de pandhouder om het
pandrecht te kunnen beoordelen, maar heeft deze informatie nog niet
ontvangen. De curator acht dit thans toch opportuun te beoordelen gelet op
de vraag of de pandhouder dan w el de boedel gerechtigd is op de opbrengst
van de gestelde vordering op een debiteur van meer dan EUR 100.000.

17-11-2022
3

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

12-05-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door 2 crediteuren is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft de crediteuren meegedeeld dat er geen door deze partijen
geleverde goederen in de boedel zijn aangetroffen.

12-05-2022
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Door 2 crediteuren is een beroep gedaan op een recht van reclame. De curator
heeft de crediteuren meegedeeld dat er geen door deze partijen geleverde
goederen in de boedel zijn aangetroffen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-05-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

12-05-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

12-05-2022
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is opgevraagd, maar de curator heeft deze nog niet
ontvangen.

12-05-2022
1

Een deel van de administratie is aangeleverd. Ontbrekende administratie is
opgevraagd, maar nog niet ontvangen ondanks meerdere herinneringen
daartoe.

18-08-2022
2

De ontbrekende administratie is niet aangeleverd. Gelet daarop en gelet op
het onderzoek dat is gedaan naar de w el aangeleverde informatie,
concludeert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De
informatie die is aangeleverd, roept namelijk vragen op over een aantal
posten. Indien de curator contact krijgt met de heer Tomsic, zal hij hem deze
vragen voorleggen.

17-11-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2020 is gedeponeerd op 4 november 2021.

12-05-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming niet van toepassing.

12-05-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de omvang van het geplaatste kapitaal (EUR 100), acht de curator
een onderzoek hiernaar niet opportuun.

12-05-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

12-05-2022
1

In onderzoek

Ja

17-11-2022
3

Toelichting
Gelet op het niet voldoen aan de boekhoudplicht, is de conclusie van de
curator thans dat tevens sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

12-05-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoeken of zich rondom de datum van het faillissement
onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-05-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.732,00

18-08-2022
2

€ 181.155,00

17-11-2022
3

Toelichting
Omzetbelasting: EUR 176.226
Loonheffing: EUR 4.929

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.221,52

12-05-2022
1

Toelichting
Dit betreft de kosten van de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

12-05-2022
1

4

18-08-2022
2

6

17-11-2022
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 65.143,98

12-05-2022
1

€ 66.019,39

18-08-2022
2

€ 94.497,94

17-11-2022
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

12-05-2022
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal, aangenomen dat hij de administratie op korte termijn ontvangt,
de administratie gaan onderzoeken.

12-05-2022
1

Voorts zal de curator het geclaimde pandrecht beoordelen en de gestelde
vordering op een opdrachtgever onderzoeken en, indien daartoe redenen zijn
en/of zo nodig afspraken over gemaakt zijn met de pandhouder, innen.
De curator zal proberen contact te krijgen met de heer Tomsic om de
ontbrekende administratie en informatie over de onder 4 genoemde vordering
te bemachtigen. Zo nodig zal hij daartoe maatregelen treffen.

18-08-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

17-11-2022
3

