ACHTSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG
EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gegevens onderneming
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TE HOLDING B.V.
DONCAWEAR B.V
TEIDEM B.V.
TD WEAR B.V.
TE HOLDING GROUP B.V.
TEIDEM N.V. (België)

: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34264895, hierna: ‘TEH’;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DONCAWEAR B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en
kantoorhoudende te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 28032705, hierna: ‘Doncawear’;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEIDEM B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en kantoorhoudende
te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
28030848, hierna: ‘Teidem NL’;
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TD WEAR B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp en kantoorhoudende
te (2352 CZ) Leiderdorp aan de Touwbaan 38, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
28066898, hierna: ‘TD Wear’;
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TE HOLDING GROUP B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en
kantoorhoudende te (1077 XV) Amsterdam aan het Zuidplein 76,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 51268604, hierna: ‘TEHG’.
6. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht TEIDEM N.V.,
statutair gevestigd te Lokeren, België en kantoorhoudende te (9160)
Lokeren aan het adres Voshol 8, hierna: ‘Teidem BE’.

Faillissementsnummers

: 1. TEH
2. Doncawear
3. Teidem NL
4. TD Wear
5. TEHG
6. Teidem BE

F.13/16/162
F.13/16/180
F.13/16/181
F.13/16/201
F.13/16/185
F.13/16/219

Datum uitspraak

: 1. TEH

Surseance:
10 maart 2016
Faillissement: 29 maart 2016
5 april 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)
5 april 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)
5 april 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)
12 april 2016
3 mei 2016
(bij vonnis van de rechtbank Den Haag)

2. Doncawear
3. Teidem NL
4. TD Wear
5. TEHG
6. Teidem BE

Uitgesproken op
Curator

Rechter-commissaris

: alle faillissementen zijn uitgesproken op eigen aangifte.
: mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,
e-mail: steffens@fortadvocaten.nl)
: mr. W.M. de Vries (voorheen mr. W.F. Korthals Altes)

Activiteiten onderneming

: de activiteiten van de Teidem-groep bestonden uit de import en export
van textiel alsmede het voeren van een groothandel in kledingstukken
in het lage segment van de markt.

Personeel gemiddeld aantal

: 1. TEH
2. Doncawear
3. Teidem NL
4. TD Wear
5. TEHG
6. Teidem BE

Datum verslag
Verslagperiode faillissement

: 15 maart 2021
: 10 september 2020 - 14 maart 2021

Bestede uren in verslagperiode
(geconsolideerd)

: faillissement 11,4 uren
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2
2
50
3

Bestede uren totaal
(geconsolideerd)

: 1.216,8 uren

Saldi faillissementsrekeningen

: 1. TEH
2. Doncawear
3. Teidem NL
4. TD Wear
5. TEHG
6. Teidem BE

EUR 0,=
EUR 0,=
EUR 692.161,07
EUR 0,=
EUR 0,=
EUR 94.185,41

De ontvangsten bestemd voor TEH, Doncawear, Teidem NL, TD Wear
en TEHG worden voorlopig gezamenlijk aangehouden op de
faillissementsrekening van Teidem NL. Bepaalde ontvangsten dienen
nog te worden gealloceerd. Dat zal plaatsvinden wanneer daarvoor
voldoende zicht bestaat op de posities van de boedels onderling. In
beginsel worden de faillissementen enkelvoudig afgewikkeld.
De ontvangsten bestemd voor Teidem BE worden wel zelfstandig
aangehouden op de faillissementsrekening van Teidem BE.
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ALGEMENE INLEIDING
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling 2009.
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande
verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en
die zijn voorzien van een handtekening van de curator.
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuurders,
medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd.
De curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag
vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.

0.

SURSEANCE VAN BETALING TE HOLDING B.V.
Voor de verslaglegging over de gang van zaken tijdens de periode van surseance van betaling, wordt
verwezen naar het eerste openbare verslag.

1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie, Winst en verlies, omzet, balanstotaal, Verzekeringen
Voor de verslaglegging over deze onderwerpen wordt verwezen naar voorgaande openbare
verslagen.

1.6

Huur
Alle huurovereenkomsten zijn afgewikkeld.

1.7

Oorzaak faillissement
Voor een weergave van algemene achtergronden bij de activiteiten van de TE groep en de visie van
het bestuur op de oorzaken van het faillissement, wordt verwezen naar het eerste openbare
faillissement.
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In de afgelopen verslagperiode is het rapport met de rechter-commissaris besproken. De conclusie
die is getrokken, betreft dat er onvoldoende gronden zijn voor het aanspreken van het bestuur of
derden wegens het op onrechtmatige wijze veroorzaken van het faillissement. Al met al is sprake
van een samenloop van omstandigheden en handelingen, waarvan partijen geen juridisch verwijt
kan worden gemaakt.
Dit onderdeel was het laatste inhoudelijk te behandelen onderwerp van het faillissement. Met de
afsluiting van dit onderzoek, zijn de inhoudelijke werkzaamheden van de curator geëindigd. De
curator zal dan ook overgaan tot afwikkeling van de faillissementen. De curator beoogd op korte
termijn het openbaar eindverslag te publiceren.

2.

PERSONEEL
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

3.

ACTIVA

Onroerende zaken
De TE groep heeft geen onroerende zaken in eigendom.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving, verkoopopbrengst, boedelbijdrage
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

Voorraden / onderhanden werk
3.9

Beschrijving
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen en naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.11

Boedelbijdrage
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

Andere activa
3.12
Beschrijving en opbrengst
Afgewikkeld, verwezen wordt naar voorgaande verslagen.
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4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren en opbrengst
Afgewikkeld

4.3

Boedelbijdrage
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.

BANK / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.
De restantvordering per heden van ABN AMRO Bank N.V. (“ABN”) bedraagt circa EUR 1.700.000.
De vordering van Deutsche Bank A.G. (“DB”) is volledig voldaan.

5.2

Leasecontracten
Afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Voor een beschrijving van de zekerheden, wordt verwezen naar voorgaande verslagen.

5.4

Separatistenpositie
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.5

Boedelbijdragen
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.

5.7

Reclamerechten
Er is geen beroep op een recht van reclame gedaan.

5.8

Retentierechten
Alle retentierechten zijn afgewikkeld. Verwezen wordt naar voorgaande verslagen.
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6.

DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten
6.1

Exploitatie en financiële verslaglegging
Voor een beschrijving van de voortzetting van de activiteiten wordt verwezen naar voorgaande
verslagen.

Doorstart
Het is niet gelukt om een doorstart te realiseren. Voor de eerdere verslaglegging hierover, wordt
verwezen naar het eerste faillissementsverslag.

7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht
In de afgelopen verslagperiode is dit onderzoek afgerond. De boekhouding voldoet in voldoende
mate aan de wettelijke vereisten.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeuringsverklaring accountant
De vereiste goedkeuringsverklaring werd afgegeven door EY. Deze verklaringen zijn onderzocht
geven geen aanleiding tot nader onderzoek.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening aan
de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt wel, dat schade die
is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op 1 oktober 2012), naar het oude BV-recht
moet worden bepaald.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit onderzoek is afgerond. Verwezen wordt ook naar paragraaf 1.7 van dit verslag. In de afgelopen
verslagperiode is het onderzoeksrapport besproken met de rechter-commissaris. De conclusie luidt,
dat er geen gronden bestaan voor het aannemen van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Dit onderzoek is afgerond. Er zijn geen gronden vastgesteld.
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8.

CREDITEUREN
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of
enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het
voorblad van dit verslag vermeld.

8.1

Boedelvorderingen
Salaris curator en kosten: EUR 75.614,74 incl. BTW (surseance van betaling TEH)
EUR 231.955,67 incl. BTW + PM Nederlandse vennootschappen
(faillissementen)
EUR 19.532,35 incl. BTW + PM Teidem NV
UWV:
TEH
EUR 151.507,99
Teidem NL
EUR 431.571,54
Doncawear
EUR 5.805,55
Verhuurder:
Teidem NL

EUR 223.183,64
Deze vordering betreft meer dan de wettelijke opzegtermijn van drie
maanden. De curator pleegt overleg met de verhuurder om tot een juiste
vaststelling te komen.

Werknemers Teidem BE: EUR 1.343,72
Werknemer Teidem NL EUR 2.199,67
8.2

Preferente vordering van de fiscus
TEH
EUR 52.170,00
Doncawear
EUR
1.897,00
Teidem NL
EUR 215.245,01
Fiscale eenheid TD Wear EUR 5.436.843,00
en Teidem cs.
TD Wear
(nog) niet ingediend
TEHG
(nog) niet ingediend
Teidem BE
EUR 24.382,06

8.3

Preferente vordering van het UWV
TEH
(nog) niet bekend
Doncawear
EUR 4.942,56
Teidem NL
EUR 351.784,21
TD Wear
niet van toepassing
TEHG
niet van toepassing
Teidem BE
niet van toepassing
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8.4

Andere preferente crediteuren
TE Holding
(nog) niet bekend
Doncawear
(nog) niet bekend
Teidem NL
EUR 14.778,47
TD Wear
(nog) niet bekend
TEHG
(nog) niet bekend
Teidem BE
EUR 46.297,78

8.5

Aantal concurrente crediteuren
TE Holding
Doncawear
Teidem NL
56
TD Wear
1
TEHG
3
Teidem BE
4

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
TE Holding
Doncawear
Teidem NL
EUR 668.492,33
TD Wear
EUR 7.111,62
TEHG
EUR 725.520,28
Teidem BE
EUR 10.758,55
Deze concurrente crediteurenlast dient nog te worden vermeerderd met de restantvordering van
ABN. Alle entiteiten zijn hoofdelijk aansprakelijk. De vordering van de bank is volgens haar meest
recente opgaaf circa EUR 1.700.000.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling zal mede afhankelijk zijn van de allocatie van baten en kosten, die nog
moet plaatsvinden. De curator zal overgaan tot het aanbrengen van een passende allocatie en zal
de rechter-commissaris daarover een voorstel doen. In het openbaar eindverslag zal deze allocatie
worden vermeld en toegelicht.
Op basis van de huidige perspectieven ten aanzien van zowel het gerealiseerde en nog te realiseren
actief als het te verwachten passief, zullen de faillissementen van Teidem NL, TEH, TEHG, TD Wear
en DoncaWear worden opgeheven bij gebrek aan baten, dan wel vereenvoudigd worden
afgewikkeld. Er zal naar verwachting geen uitkering aan concurrente crediteuren plaatsvinden.
Teidem BE
In het faillissement van Teidem BE bestaan voldoende baten om de preferente crediteuren volledig
te voldoen. Naar verwachting resteert een beperkt bedrag voor uitkering aan de concurrent
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crediteuren. De verificatievergadering heeft nog niet plaatsgevonden. De curator zal de rechtercommissaris verzoeken die te gelasten.

9.

PROCEDURES
Voor zover de curator bekend, zijn de failliete vennootschappen niet betrokken bij enige
procedure(s).

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode beoogt de curator:
- komen tot een adequate kosten-/ en batenallocatie;
- verificatie van vorderingen in het faillissement van Teidem BE;
- de voorbereiding van de afwikkeling ter hand nemen.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden.

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 15
maart 2021.

mr. T. Steffens,
curator
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