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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tekinova B.V.
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Gegevens onderneming
Tekinova B.V.
Narvikw eg 10
9723 TV Groningen
KvK nummer 02072217

04-06-2018
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Activiteiten onderneming
Groothandel in voedings- en genotmiddelen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

04-06-2018
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Boedelsaldo
04-06-2018
3

Boedelsaldo
€ 195.153,09

Boedelsaldo
€ 108.109,60

4

Verslagperiode
04-06-2018
3

van
15-2-2018
t/m
30-5-2018

van
31-5-2018

4

t/m
25-9-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

27,70 uur

4

10,80 uur

totaal

38,50 uur

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op de aangetroffen gegevens en
informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs
gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen
rechten
w orden ontleend.
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In de afgelopen verslagperiode zijn er 10,8 uren besteed.
4
In totaal zijn er 349,7 uren besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Tekinova B.V. is opgericht op 22 december 2000
en op 4 januari 2001 ingeschreven in het handelsregister. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Tekin Beheer B.V. Tekin Beheer B.V. is
gelijktijdig met Tekinova B.V. opgericht. Aandeelhouders en bestuurders zijn
de heer S.A. Tekin en mevrouw E. Iakovidis.

4

Tekinova B.V. exploiteert een groothandel voor horeca, die gespecialiseerd is
in Turkse, Italiaanse en Griekse levensmiddelen.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Er zijn geen aanw ijzingen dat het faillissement andere oorzaken heeft dan
opgegeven door de bestuurder. W el is het de curator gebleken dat de
echtscheiding van de bestuurder, die recent is uitgesproken, een negatieve
uitw erking heeft gehad op de bedrijfsvoering. De ex-echtgenote w erkte
voorheen mee in de onderneming. Door de echtscheiding is aan deze
samenw erking een einde gekomen.
Volgens opgave van de bestuurder w ordt het faillissement veroorzaakt door
dalende marges in de groothandel. De marges bedroegen in 2014 15,4%, in
2015 16,8% en in 2016 13,4%. Deze marges leveren een bruto w inst die niet
toereikend is om alle kosten te voldoen. Een en ander is aanleiding gew eest
om het eigen faillissement te verzoeken. De curator zal nader onderzoek
doen naar de oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

26-10-2017
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
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
De levering van de lunchroom heeft plaatsgevonden. De koopsom is betaald.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De incasso van debiteuren is volledig afgerond. Zie verslag 1.
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De vordering van de bank is volledig afgelost.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Thans resteert nog een openstaand saldo op de faillissementsdebiteuren van
€ 10.951,67. Ondanks diverse pogingen blijken deze posten moeilijk inbaar te
zijn.
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Thans resteert nog € 10.327,20.
4

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
Onderzoek van de administratie w ijst uit dat de privéopnames in balans zijn
met de aan de bestuurder verschuldigde managementfee en huur van het
bedrijfspand. Hoew el dit niet allemaal adequaat is geadministreerd is er
materieel geen sprake van onttrekkingen.
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7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator ziet geen aanleiding om de bestuurder aan te spreken uit
onbehoorlijke taakvervulling.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Er is niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de nodige w erkzaamheden verricht.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.550,98
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€ 25.550,98
4
Dit bedrag is als volgt uit te splitsen:
UW V: € 19.050,98 w egens overgenomen loonbetalingsverplichtingen na
faillissement
Verhuurder: € 6.500,-- w egens huur na faillissementsdatum

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.572,00
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€ 5.010,71
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 11.852,65
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8.4 Andere pref. crediteuren
N.v.t.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
34
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45
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 127.377,86
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€ 137.968,41
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het nog te vroeg daarover een uitspraak te doen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en contacten
onderhouden met het
UW V en Belastingdienst.
De curator heeft diverse inventariserende w erkzaamheden verricht.
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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 zal nog inspanningen verrichten voor de inning van
faillissementsdebiteuren
De afrekening met de doorstarter w egens over en w eer ontvangen
debiteuren heeft plaatsgehad.
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Er zijn bestelbussen verkocht, w aarvan de motorrijtuigpapieren niet niet
adequaat zijn overgeschreven.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dit jaar het faillissement voor te dragen voor opheffing.
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10.3 Indiening volgend verslag
25-12-2018
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

