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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sustainable Taxi Services B.V.
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Gegevens onderneming
Sustainable Taxi Services B.V., tevens handelend onder de naam Taxi Electric
(dossiernummer Kamer van Koophandel 53218205) statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerw eg 52 te (1114 AE)
Duivendrecht.
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Activiteiten onderneming
Sustainable Taxi Services (hierna te noemen: "STS") exploiteerde een
taxibedrijf w aarbij gebruik w ordt gemaakt van volledig elektrische auto's. STS
is in 2011 opgericht als eerst 100% elektrisch taxibedrijf. STS w erkte vooral
voor hotels, bedrijven en retail (individuen die op persoonlijke titel een taxirit
boeken en al dan niet bij hun w erkgever declareren) in de regio Amsterdam
en Schiphol.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 346.146,00

2017

€ 578.970,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
32
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Boedelsaldo
€ 100.000,00
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Toelichting
Inkomsten uit gerealiseerde doorstart.

Verslagperiode
van
14-4-2020
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t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

113 uur 18 min

totaal

113 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en op door derden ter beschikking gestelde
informatie en staat er niet voor in dat deze informatie juist en/of volledig is.
Omdat niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie
aangeleverd kan zijn, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen
rechten aan w orden ontleend.
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken
en registers; centraal insolventieregister) en op de w ebsite van het kantoor
van de curator (cms.law , online services/faillissementen).
Bij de uitvoering van haar w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
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De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, thans handelend
onder de naam Taxi Electric B.V., is bij akte van 21 juli 2011 opgericht. Op
datum faillissement w erden de aandelen in het kapitaal van STS gehouden
door W outer Deelman en Social Impact Ventures. STS w erd sinds januari
2019 bestuurd door W outer Deelman.
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1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Ten gunste van STS w aren de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. W aar
nodig heeft de curator deze opgezegd en zal aan de boedel, voor zover
premie reeds vooruit w as betaald, premierestitutie w orden ontvangen.
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1.4 Huur
STS had een huurovereenkomst met betrekking tot een kantoorruimte aan
het adres van de Spaklerw eg 52 te Amsterdam Duivendrecht. De curator
heeft, na een daartoe van de rechter-commissaris verkregen machtiging te
hebben ontvangen de huurovereenkomst met inachtneming van de
gebruikelijke opzegtermijn van 3 maanden opgezegd tegen 17 juli 2020, dan
w el tegen eerdere – in overleg met de verhuurder te bepalen – datum.
Voorafgaand aan faillissement is geen w aarborgsom aan de verhuurder
afgegeven.
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1.5 Oorzaak faillissement
STS is in 2011 opgericht, maar is nog nooit w instgevend gew eest. De
verw achting bestond dat ook in 2020 substantiële aanvullende financiering
nodig w as van de aandeelhouders om STS overeind te houden. Begin 2020
heeft ook nog een aanvullende storting door de bestuurder/aandeelhouder
plaatsgevonden.
Volgens opgave van de bestuurder is als gevolg van de Corona-crisis het
aantal rit aanvragen met 95% teruggevallen als gevolg w aarvan STS niet
langer aan de lopende verplichtingen kon voldoen. Daarbij komt dat er geen
vooruitzicht bestond op een verbetering van de omzet die STS, met haar
huidige kostenstructuur, gezond zou kunnen maken. De onzekerheid met
betrekking tot de duur van de Corana-crisis en de zw are vaste
lastenstructuur w aarmee STS w as belast heeft de bestuurder samen met de
aandeelhouders doen besluiten over te gaan tot eigen aangifte tot
faillietverklaring.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32
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Toelichting
STS is ooit gestart als loondienst taxibedrijf maar heeft in 2017 daarnaast het
zzp-taxiplatform model geïntroduceerd als gevolg w aarvan steeds minder
w erknemers in loondienst w aren. Op datum faillissement w aren er 32
w erknemers in dienst bij STS, veelal op basis van een part-time dienst
verband. Deze groep w erknemers bestond gedeeltelijk uit chauffeurs en
gedeeltelijk uit ondersteunend personeel. Kort nadat het faillissement is
uitgesproken heeft de curator door middel van een digitale meeting het
personeel te w oord gestaan. Nadat de curator hiertoe de vereiste
toestemming had ontvangen heeft zij de w erknemers op 17 april 2020 het
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
32
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-4-2020

32

totaal

32

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden w aaruit de
salarisverplichtingen konden w orden voldaan, is het voltallige personeel van
STS door de curator kort na haar benoeming, ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft de curator hiervoor een machtiging verleend.
W egens de Corona crisis heeft er geen collectieve intake tussen de
w erknemers, de curator en het UW V ten kantore van STS plaatsgevonden.
Kort na het ontslag heeft de curator een collectieve conference call met de
w erknemers gehad w aarin de w erknemers op de hoogte zijn gebracht van
het faillissement en de w ijze w aarop de afw ikkeling vis het UW V zou
verlopen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
STS had op datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een beperkte kantoorinventaris aangetroffen. De
kantoorinventaris is als deel van de doorstart overgedragen aan Travel
Electric B.V.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator is bekend met een vordering van de fiscus zodat van een
bodemvoorrecht sprake is. Ten behoeve van de Rabobank is een stil
pandrecht gevestigd op, onder andere, de inventaris van STS. Gelet op het
bodemvoorrecht van de fiscus dient te curator op te komen voor de rechten
van de fiscus uit dien hoofde en komt de opbrengst derhalve niet toe aan de
pandhouder maar w ordt deze, na omslag van de algemene
faillissementskosten, beschikbaar gehouden voor de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Ondanks het bodemvoorrecht van de fiscus heeft de curator de
verkoopopbrengst van de inventaris afgestemd met Rabobank als
pandhouder. De inventaris is dan ook na instemming van de Rabobank
verkocht voor een bedrag van EUR 7.500.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 92.500,00

totaal

€ 92.500,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Als gevolg van een biedingsprocedure is een doorstart gerealiseerd w aarbij
een verkoopprijs is gerealiseerd met betrekking tot de goodw ill verbonden
aan STS van EUR 92.500,00.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De verkoopprijs van die verband hield met de doorstart is door curator op de
faillissementsrekening ontvangen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande debiteuren

€ 119.261,18

totaal

€ 119.261,18

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren die zijn ontstaan voorafgaand aan het faillissement zijn
verpand aan Rabobank. Daarnaast zijn er debiteuren ontstaan als gevolg
van het voortzetten van de activiteiten tot 30 april 2020. De debiteuren van
na datum faillissement bedragen ca. EUR 9.500,- Uit deze declaraties dienen
de commissiekosten van de chauffeurs voldaan te w orden zoals
overeengekomen in de met hen gesloten franchiseovereenkomsten. De
verw achting is dat na voldoening van de chauffeurs ca. EUR 2.400,- overblijft
als vrij actief.

20-05-2020
1

In overleg met Rabobank is besloten dat de debiteurenincasso w ordt
uitgevoerd door de bestuurder van STS. Hij zal hiervan maandelijks een
rapportage overleggen aan Rabobank en de curator.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal de bestuurder de debiteurenincasso ter
hand nemen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 186.095,83
Toelichting vordering van bank(en)
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STS w erd (deels) gefinancierd door Rabobank. Op datum faillissement
bedroeg de vordering uit hoofde van de kredietfaciliteit van de Rabobank €
186.095,83. Ten gunste van Rabobank zijn diverse zekerheidsrechten
gevestigd op de activa STS.

5.2 Leasecontracten
De curator is ermee bekend dat tussen STS en Hiltermann Lease B.V. op
datum faillissement sprake w as van (financial-)leaseovereenkomsten met
betrekking tot de lease van vijf elektrische Tesla's. De leasevergoedingen
w aren door STS tot en met april 2020 voldaan.
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De curator heeft de boardcomputers uit de Tesla's laten verw ijderen en op
18 mei 2020 zijn de Tesla's door de leasemaatschappij opgehaald. De
leasemaatschappij zal zich in de komende verslagperiode inspannen om de
Tesla's te verkopen. Indien de verkoop van de Tesla's, na aftrek van de
vordering uit hoofde van de leaseovereenkomsten, resulteert in een surplus
zal dit surplus minus de kosten voor de verkoopinspanningen aan de boedel
w orden uitgekeerd.

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter securering van de vordering uit hoofde van de door Rabobank verstrekte
kredietfaciliteit zijn pandrechten gevestigd op de bedrijfsactiva van STS.
Daarnaast is een pandrecht gevestigd op de debiteurenportefeuille van STS.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft zich geen partij bij de curator gemeld met een beroep op
een reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de komende verslagperiode overleg voeren met Rabobank en
het verloop van de debiteurenincasso in de gaten houden.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op 16 april 2020 heeft de curator toestemming verzocht aan de rechtercommissaris voor het tijdelijk voortzetten van de ondernemingsactiviteiten.
De rechter-commissaris heeft hiertoe haar toestemming verleend op 17 april
2020. De curator heeft de activiteiten van STS voortgezet tot 1 mei 2020.
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Na ontvangst van deze toestemming heeft de curator de activiteiten van STS,
voor zover dit zag op het verlenen van taxidiensten uitgevoerd door
chauffeurs die op basis van een franchiseovereenkomst w erkzaam w aren
voor STS, voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
In de periode vanaf datum faillissement tot aan 30 april 2020 zijn taxiritten
uitgevoerd voor klanten van STS die op rekening diensten afnamen. In totaal
is ca. EUR 9.400,- omgezet w aarvan op basis van de franchiseovereenkomst
ca. 75% zal w orden afgedragen aan de taxichauffeurs.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal de komende verslagperiode komen tot een afrekening met de
taxichauffeurs die voornoemde ritten hebben uitgevoerd. De curator heeft de
vereiste administratie hiertoe van de bestuurder ontvangen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft na inventarisatie van de activa van STS een NDA
toegestuurd aan geïnteresseerde partijen w aarna de curator een
informatiememorandum heeft samengesteld w elke aan tien geïnteresseerde
partijen is verstrekt. Zes partijen hebben vervolgens een bieding op de activa
van STS uitgebracht.
De curator heeft de bieding beoordeeld w aarna de bieding van Travel Electric
B.V., de nieuw e vennootschap van de bestuurder van STS, de beste bieding
is gebleken. Gelet op de pandrechten van de Rabobank heeft de curator
overleg gevoerd met de Rabobank over de voorgenomen doorstart. Na
overeenstemming met de Rabobank te hebben bereikt, heeft de curator op
24 april 2020 de rechter-commissaris (mondeling) verzocht toestemming te
verlenen voor het aangaan van een activaovereenkomst met Travel Electric
B.V. De rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.
De activa zijn per 1 mei 2020 aan Travel Electric B.V. overgedragen.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 100.000,00
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Toelichting
De verkoopopbrengst kan w orden onderverdeel in EUR 92.500,00 voor
goodw ill en EUR 7.500,00 voor inventaris. De verkoopopbrengst is op 4 mei
2020 door de curator op de faillissementsrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft Limits Consulting ingeschakeld om de administratie veilig te
stellen de hard copy administratie is reeds in het bezit van de curator. De
curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de
boekhoudplicht vervolgen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 28 december 2018.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 31 januari 2020.
De jaarrekening over boekjaar 2019 is niet gedeponeerd, hiertoe bestond op
datum faillissement nog geen verplichting.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal hier de komende verslagperiode nader onderzoek naar doen.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken op w elke w ijze de
bestuurder invulling heeft gegeven aan de op hem rustende bestuurstaak.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Door de verhuurder van het gehuurde aan de Spaklerw eg is een vordering
ingediend. De curator heeft deze nog in onderzoek.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.257,00
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Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 21.257,00
betreffende loonheffing en omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering bij de curator ingediend. Gelet op het feit
dat 32 w erknemers in dienst w aren bij STS zal een vordering volgen uit
hoofde van de overgenomen loonverplichtingen onder de
loongarantieregeling.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.182,94
Toelichting
Er zijn 3 vorderingen bij de curator ingediend door preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
35
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Toelichting
Dit zijn voornamelijk handelscrediteuren die de curator thans in onderzoek
heeft.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.874,68
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement en de vooruitzichten voor
crediteuren kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn uitgenodigd hun vordering
kenbaar te maken en hierbij aan te geven of zij zich op een bijzonder recht
w ensen te beroepen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten en de voorkomende w erkzaamheden uitvoeren.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog onduidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
14-8-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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