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

2
23-02-2021
F.17/20/87
NL:TZ:0000139972:F002
20-10-2020

R-C
Curator

mr. R. Giltay
mr J.A.M. Bijlholt

Algemene gegevens
Naam onderneming
Telecom en Repair Holding BV

04-01-2021
1

Gegevens onderneming
Inschrijving Kamer van Koophandel: 75018616
Adres: Rijperahemstraat 19 te (8608 CA) Sneek

04-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Telecom en Repair Holding BV voerde het bestuur over Telecom en Repair BV.
Telecom en Repair BV w erd in staat van faillissement verklaard op 30 april
2020. Tot rechter-commissaris in het faillissement van Telecom en Repair BV
w erd benoemd de heer mr. R. Giltay. Tot curator w erd aangesteld
ondergetekende, mr. J.A.M. Bijlholt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

04-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Telecom en Repair Holding BV w erd opgericht op 5 juni 2019. Volgens de eigen
aangifte faillissement zouden er jaarcijfers zijn tot en met 2019 en zouden
deze jaarcijfers zijn gedeponeerd. Aan de curator bleek dat van dat jaar cijfers
niet w erden gedeponeerd bij het handelsregister. De curator beschikt ook niet
over jaarcijfers.

04-01-2021
1

De bestuurder heeft de curator verw ezen naar Dijkstra Financieel-Fiscaal
Advies te Sneek. Dijkstra Financieel-Fiscaal Advies zou nadere informatie
kunnen verstrekken.
De bestuurder heeft w el mondeling verklaard dat er in het geheel geen actief
is. In de eigen aangifte heeft de bestuurder vermeld dat er een
belastingschuld zou zijn van circa € 7.000,--.
De curator heeft diverse malen getracht in contact te treden met Dijkstra
Financieel–Fiscaal Advies. Contact is niet tot stand gekomen.

23-02-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

04-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-01-2021
1

Verslagperiode
van
20-10-2020

04-01-2021
1

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020

23-02-2021
2

t/m
23-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

0 uur 54 min

2

3 uur 6 min

totaal

4 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Telecom en Repair Holding BV w erd opgericht op 5 juni 2019. Bestuurder van
Telecom en Repair Holding BV is mevrouw Monique Boland.

04-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Verw ezen w ordt naar de faillissementsverslagen van Telecom en Repair BV.
Telecom en Repair Holding BV is de holding die alle aandelen houdt in Telecom
en Repair BV. Telecom en Repair BV w erd op 20 april 2020 in staat van
faillissement verklaard. Het faillissement van Telecom en Repair BV is vrijw el
afgew ikkeld.

04-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

04-01-2021
1

Toelichting
De bestuurder stond - naar mondeling w erd medegedeeld aan de curator - op
de loonlijst van Telecom en Repair Holding BV. Telecom en Repair Holding BV
heeft - voor zover de curator tot dusverre heeft kunnen nagaan - het salaris
niet betaald. Salarisbetalingen zouden hebben plaatsgevonden vanuit Telecom
en Repair BV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

04-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De bestuurder voerde het bestuur/de directie over zow el Telecom en Repair
Holding BV als over Telecom en Repair BV.

04-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanw ezig.

04-01-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er w as geen sprake van andere activa. Het betreft - voor zover de curator tot
dusverre kan nagaan - een volledig lege vennootschap.

04-01-2021
1

In dezen had liquidatie van Telecom en Repair Holding BV in de rede gelegen
in plaats van het aanvragen van een faillissement.

23-02-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van mevrouw Boland zijn er geen debiteuren.

04-01-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Telecom en Repair Holding BV hield een bankrekening aan bij de Rabobank. Op
datum faillissement vertoonde deze rekening een tekort van € 30,45. Dat
tekort is ontstaan door afschrijving van kosten en debetrente. De bank heeft
kenbaar gemaakt - gelet op de geringe debetstand en op het feit dat de
rekening sinds verstrekking nooit is gebruikt - het te kort te corrigeren en de
rekening direct te sluiten. De curator heeft daarmee ingestemd. Er is derhalve
geen vordering van de bank.

04-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is geen enkel actief dat de curator te gelde kan maken.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-01-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-01-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er heeft geen deponering plaatsgevonden.

04-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens het aandeelhoudersregister is bij oprichting gestort een bedrag van €
100,--. De curator dient nog te controleren of deze storting daadw erkelijk heeft
plaatsgevonden.

04-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de eerste verslagperiode is daar niet van gebleken.

Toelichting
Alhoew el er kanttekeningen kunnen w orden geplaatst bij de w ijze w aarop
het bestuur w erd gevoerd, biedt de bestuurder (mevrouw M. Boland) geen
verhaal.

04-01-2021
1

23-02-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W erd niet vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

04-01-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er w erden geen boedelvorderingen ingediend.

04-01-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft aanslagen loonheffing ingediend over de periode juli 2019 tot
en met februari 2020. Het betreft een totaalbedrag van € 5.274,--. De fiscus
heeft aanslagen omzetbelasting ingediend over het vierde kw artaal 2019, het
eerste kw artaal 2020 en het derde kw artaal 2020. Het betreft een totaal van €
7.776,--. De aanslag derde kw artaal 2020 betreft een ambtshalve aanslag.
€ 13.050,00

04-01-2021
1

23-02-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

04-01-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.235,92

04-01-2021
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten op grond van artikel 16 Fw .

04-01-2021
1

De boedel is volledig leeg. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken
het faillissement aan de rechtbank voor te leggen het faillissement op te
heffen.

23-02-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator heeft het faillissement tegen Telecom en Repair BV vrijw el
afgew ikkeld. De curator streeft ernaar ook het faillissement tegen Telecom en
Repair Holding BV op zeer korte termijn af te w ikkelen.

04-01-2021
1

Het faillissement van Telecom en Repair BV is volledig afgew ikkeld. De curator
zal opheffing van het faillissement van Telecom en Repair BV verzoeken op
basis van artikel 16 Fw . De curator zal eveneens verzoeken het faillissement
van Telecom en Repair Holding BV op te heffen op grond van artikel 16 Fw .

23-02-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie vorenstaande.

04-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

04-01-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

