Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

2
09-11-2022
F.16/22/158
NL:TZ:0000240496:F001
05-07-2022

R-C
Curator

mr. C.J. Hofman
mr N.T. Elferink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tasscha B.V.

08-08-2022
1

Gegevens onderneming
Tasscha B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
74002414, statutair gevestigd te Almere aan de Randstad 22 (1316 BW ).

08-08-2022
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde hield zich bezig met het uitoefenen van een consultancypraktijk op
het gebied van een
gezonde levensstijl en gew ichtsbeheersing.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2022

€ 46.012,74

€ 5.415,91

€ 85.990,68

2021

€ 89.830,70

€ 36.788,04

€ 86.585,15

2020

€ 97.808,00

€ -26.813,00

€ 65.316,00

2019

€ 33.206,00

€ -12.553,00

€ 62.425,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

08-08-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
08-08-2022
1

3

Boedelsaldo
€ 3.773,66

08-08-2022
1

€ 14.300,06

09-11-2022
2

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkoopopbrengst van de
inventaris en voorraad via een internetveiling van BVA Auctions ontvangen.
Tevens hebben enkele debiteuren hun vorderingen betaald en is kasgeld op
de boedelrekening voldaan.

Verslagperiode
van

08-08-2022
1

5-7-2022
t/m
1-8-2022
van

09-11-2022
2

2-8-2022
t/m
4-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 54 min

2

41 uur 6 min

totaal

88 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Na de uitspraak heeft de curator een bespreking gepland met de bestuurder
en voormalig bestuurder van gefailleerde (hierna: 'bestuurders'). Deze
bespreking heeft op locatie van gefailleerde plaatsgevonden op 11 juli 2022.
Tijdens deze bespreking hebben de bestuurders van gefailleerde aangegeven
w at in hun ogen de oorzaak van het faillissement is gew eest en heeft de
curator in zijn algemeenheid het verloop van een faillissement toegelicht.

08-08-2022
1

Vervolgens heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris ex
artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten van de bestuurders en nog een
w erknemer van gefailleerde opgezegd (zie Paragraaf 2), alsmede ex artikel 39
Fw de huurovereenkomst ter zake van het door gefailleerde gehuurde
bedrijfspand aan de Randstad 22 te Almere (zie Paragraaf 1.3).
De curator heeft bij gefailleerde diverse activa (voorraad en inventaris)
aangetroffen. Voor een gedeelte daarvan geldt dat er sprake is van rechten
van derden (zie Paragraaf 5.5).
De voorraad en de inventaris die eigendom zijn van gefailleerde, w orden via
een internetveiling van BVA Auctions verkocht (zie Paragraaf 3.3 en 3.6).
Verder heeft de curator een debiteurenportefeuille aangetroffen w elke is
verpand aan een financieringsmaatschappij. Deze financieringsmaatschappij
heeft de curator laten w eten tot inning over te gaan (zie Paragraaf 4.1 en 5.3).
In de tw eede verslagperiode heeft de veiling via BVA Auctions
plaatsgevonden. De inventaris en voorraad hebben -na aftrek van kostenEUR 10.712,13 opgeleverd. Daarvan dient nog een bedrag ter hoogte van
EUR 713,90 te w orden ontvangen op de boedelrekening (zie Paragraaf 3.3.
en 3.6). Ook heeft de curator het gehuurde aan de verhuurder opgeleverd
(zie Paragraaf 1.4.). Tevens is hij de incasso van de debiteuren van
gefailleerde gestart na van de pandhouder te hebben vernomen dat die haar
pogingen had gestaakt (zie Paragraaf 4.1). Ten slotte heeft de curator een
start gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7).

09-11-2022
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurders en aandeelhouders van gefailleerde zijn tw ee natuurlijke
personen.

08-08-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator is bekend w as er sprake van één lopende procedure (zie
Paragraaf 9).

08-08-2022
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend lopen er nog drie verzekeringen bij een
verzekeringsmaatschappij. De curator zal bezien of deze op korte termijn
kunnen w orden beëindigd, w aarbij hij tevens aanspraak zal maken op
eventuele restitutie.

08-08-2022
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Randstad 22 te Almere. De
huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris door de
curator op grond van artikel 39 Fw opgezegd.

08-08-2022
1

Het gehuurde is in overleg met de verhuurder op 15 september 2022
opgeleverd. De boedelvordering uit huur is hiermee aanzienlijk beperkt.

09-11-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is opgericht in begin 2019 en exploiteerde een adviespraktijk op
het gebied van gezonde levensstijl en gew ichtsbeheersing. De onderneming
draaide in het begin goed, aldus de bestuurders. Er meldden zich diverse
klanten en abonnementhouders aan. Dit veranderde toen het effect van de
maatregelen van de coronacrisis zichtbaar w erd. Gefailleerde moest van
overheidsw ege meerdere malen haar deuren sluiten en kw am in beginsel niet
in aanmerking voor de door de overheid afgegeven financiële coronasteun.
Gefailleerde heeft diverse malen met schuldeisers getracht een
betalingsregeling te treffen, echter zonder afdoende resultaat. Uiteindelijk
heeft gefailleerde haar eigen faillissement aangevraagd en is dit uitgesproken
op 5 juli 2022.

08-08-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

08-08-2022
1

3
Toelichting
Bij gefailleerde w aren ten tijde van het faillissement drie w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

08-08-2022
1

5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-7-2022

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie r-c, correspondentie UW V, correspondentie personeel.

08-08-2022
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris en voorraad

€ 10.712,13

totaal

€ 10.712,13

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van diverse inventaris, w aaronder fitnessapparatuur,
stoelen, tafels en elektronica. Deze activa zullen verkocht w orden via een
internetveiling van BVA Auctions.

08-08-2022
1

In de tw eede verslagperiode heeft de internetveiling van BVA Auctions
plaatsgevonden, w aarbij de inventaris en de voorraad van gefailleerde is
verkocht. Dit heeft -na aftrek van kosten- een bedrag ter hoogte van EUR
9.998,23 opgeleverd. Dit is exclusief de opbrengst van een scooter, die in
een tw eede veilingronde is verkocht voor een bedrag ter hoogte van EUR
713,90. Dit bedrag is nog niet op de boedelrekening ontvangen.

09-11-2022
2

Aangezien er geen sprake is van een pandrecht op de voorraad is er geen
onderscheid gemaakt tussen de opbrengst van de inventaris en de voorraad.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover van belang zal de curator het bodemvoorrecht namens de fiscus op
grond van artikel 57 lid 3 uitoefenen.

08-08-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurders, inventarisatie inventaris, correspondentie BVA.

08-08-2022
1

Correspondentie BVA

09-11-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde is eigenaar van diverse voorraad zoals voedingssupplementen,
fiets(onder)pakken en bodyvesten. Voor zover eigendom van gefailleerde zal
deze via een internetveiling van BVA Auctions w orden verkocht.

08-08-2022
1

De aangetroffen voorraad is verkocht via een internetveiling van BVA Auctions
(zie Paragraaf 3.3).

09-11-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie bestuurders, inventarisatie voorraad, correspondentie BVA.

08-08-2022
1

Correspondentie BVA Auctions

09-11-2022
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Saldo ING Bank

Verkoopopbrengst
€ 3.410,66

Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 253,13
€ 3.663,79

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de tw eede verslagperiode is een bedrag ter hoogte van EUR 253,13 op de
boedelrekening ontvangen. Dit betreft het kasgeld dat op datum faillissement
bij gefailleerde aanw ezig w as.

09-11-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie ING Bank.

08-08-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 3.607,11

€ 633,21

Rekening-courant aandeelhouders

€ 5.666,30

€ 1.800,00

totaal

€ 9.273,41

€ 2.433,21

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de administratie van gefailleerde heeft de curator een debiteurenportefeuille
aangetroffen w elke rechtsgeldig is verpand aan de financieringsmaatschappij
van gefailleerde. De financieringsmaatschappij heeft de curator laten w eten tot
incasso van de debiteuren over te gaan. De curator zal in dat kader vinger aan
de pols houden, met name voor w at betreft een eventuele overw aarde.

08-08-2022
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator van de
financieringsmaatschappij vernomen dat zij de incasso van de vorderingen is
gestart en w eer heeft gestaakt nadat door de debiteuren niet w erd betaald.
De curator heeft de financieringsmaatschappij vervolgens laten w eten ook
een incassopoging te w agen en is daartoe -na het verstrijken van een
termijn ex artikel 58 lid 1 Fw - overgegaan. Ten aanzien van de rekeningcourantvordering op de aandeelhouder van gefailleerde is -met toestemming
van de rechter-commissaris- een betalingsregeling getroffen. Tot op heden is
een bedrag ter hoogte van EUR 2.433,21 geincasseerd.

09-11-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren, correspondentie pandhouder.

08-08-2022
1

Correspondentie debiteuren.

09-11-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

08-08-2022
1

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede tw ee Bodytec-apparaten bij tw ee verschillende
leasemaatschappijen op basis van financial lease. Éen leasemaatschappij heeft
de lease overeenkomst ontbonden en het Bodytec-apparaat reeds opgehaald
na betaling van een boedelbijdrage. Deze leasemaatschappij heeft laten
w eten tot verkoop over te gaan en de curator zal er in dat kader op toezien
dat een eventuele overw aarde aan de boedel w ordt voldaan.

08-08-2022
1

Met de andere leasemaatschappij heeft de curator afgestemd dat het Bodytec
apparaat onder voorbehoud van gunning w ordt geveild via de internetveiling
van TB Auctions, w aarna de curator de openstaande vordering aan de
leasemaatschappij zal voldoen indien de opbrengst toereikend is.
Het Bodytec-apparaat dat in overleg met de leasemaatschappij via de
internetveiling van BVA Auctions is verkocht heeft een opbrengst gerealiseerd
ter hoogte van EUR 4.650,-. Van dit bedrag is de openstaande vordering ter
hoogte van EUR 2.244,55 voldaan. Het surplus komt toe aan de boedel.

09-11-2022
2

Het Bodytec-apparaat dat aan de leasemaatschappij is geretourneerd is
inmiddels ook verkocht door deze leasemaatschappij. Dit heeft niet tot een
overw aarde geleid, zodat de boedel hier verder geen belang meer heeft.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er heeft zich een pandhouder gemeld met een geldig pandrecht op de
debiteurenportefeuille van gefailleerde. De pandhouder is zelf overgegaan tot
inning van de debiteuren (zie Paragraaf 4).

08-08-2022
1

Zie Paragraaf 4.

09-11-2022
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover er sprake is van een eigendomsvoorbehoud zal de curator tot
retournering aan de leveranciers overgaan tegen betaling van een
boedelbijdrage.

08-08-2022
1

Zie Paragraaf 5.2. Voor het overige is dit niet van toepassing.

09-11-2022
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

08-08-2022
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 363,00

09-11-2022
2

Toelichting
In het kader van de teruglevering van het Bodytec-apparaat heeft de curator
een boedelbijdrage ontvangen ter hoogte van EUR 363,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bestuderen stukken, correspondentie leasemaatschappij, correspondentie
leveranciers.

08-08-2022
1

Correspondentie leasemaatschappij, correspondentie leveranciers,
correspondentie r-c.

09-11-2022
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

08-08-2022
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

08-08-2022
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde
ontvangen. In de komende verslagperiode zal hij deze op volledigheid en
rechtmatigheid controleren.

08-08-2022
1

In de tw eede verslagperiode is de curator gestart met het onderzoek naar
de rechtmatigheid van de administratie van gefailleerde. Hij zal dit in de
komende verslagperiode voortzetten

09-11-2022
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 19 mei 2022 en aldus te laat. De
jaarrekening over 2019 is niet gedeponeerd.

08-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-08-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen (EUR 2,-) zijn volgestort.

08-08-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

08-08-2022
1

Toelichting
Aangezien niet aan de deponeringsplicht is voldaan staat onbehoorlijk bestuur
ex artikel 2:248 lid 2 BW vast. Voor het overige is dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-08-2022
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet van toepassing

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-11-2022
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie bestuurder, eerste inventarisatie administratie.

08-08-2022
1

inventarisatie administratie

09-11-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13

08-08-2022
1

Toelichting
Naast een vordering van ClaimsAgent voor het gebruik van
w w w .crediteurenlijst.nl verw acht de curator een boedelvordering van de
verhuurder voor huurpenningen over de opzegtermijn alsmede een vordering
van het UW V uit hoofde van de loongarantieregeling.

€ 2.110,90

09-11-2022
2

Toelichting
De verhuurder heeft inmiddels een boedelvordering ingediend ter zake van
de huur vanaf datum faillissement

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

08-08-2022
1

De Belasingdienst heeft (nog) geen vordering ingediend.

€ 9.281,00

09-11-2022
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend ter hoogte van
EUR 9.281,-.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-08-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

08-08-2022
1

Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

08-08-2022
1

10

09-11-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.379,17

08-08-2022
1

€ 66.346,71

09-11-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Crediteuren w ordt verzocht de vordering in te dienen via de
w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

08-08-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren

08-08-2022
1

Correspondentie crediteuren

09-11-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gedaagde is gefailleerde en eiser is een besloten vennootschap.

08-08-2022
1

9.2 Aard procedures
Gefailleerde is gedaagde in één gerechtelijke procedure, w aarbij de eiser
meent dat er diverse facturen ter zake van de huur van reclameruimte op
rolstoelen onbetaald zijn gelaten.

08-08-2022
1

9.3 Stand procedures
Gefailleerde w as opgeroepen voor een rolzitting op 6 juli 2022, één dag na het
faillissement. De procedure is door het faillissement geschorst.

08-08-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen stukken.

08-08-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de internetveiling van BVA Auctions
plaatsvinden. Daarnaast zal de curator vinger aan de pols houden voor w at
betreft de verkoop van het Bodytec-apparaat door de leasemaatschappij en
voor w at betreft de debiteurenincasso door de pandhouder. Ten slotte zal hij
een start maken met het onderzoek naar de administratie van gefailleerde.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

08-08-2022
1

In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren
voortzetten. Daarnaast zal hij voortgaan met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor het overige vinden de gebruikelijke w erkzaamheden plaats.

09-11-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes
maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen
via de w ebsite w w w .crediteurenlijst.nl.

08-08-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2023

09-11-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig
samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is,
(nog) niet openbaar gemaakt is/kan w orden of achteraf aangepast moet
w orden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende
bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere
belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden
ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

08-08-2022
1

