
Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming  :  Ting Worldwide B.V.
Faillissementsnummer  :  F.15/16/38
Datum uitspraak           :  26 januari 2016
Curator            :  Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris   :  Mr. M.M. Kruithof
Faillissementsrekening  :  NL68KASA0223338885

Activiteiten onderneming

vervoer van goederen

Omzetgegevens

2015 € 282.619,22 (netto)

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

0,00

Verslagperiode

26-01-2016 t/m 16-02-2016

Bestede uren in verslagperiode

24,80 uur

Bestede uren totaal

24,80 uur

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002497:F001

26-01-2016

mr. M.M. Kruithof

Curator: mr. D. Winters

Insolventienummer: F.15/16/38
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Toelichting

Op 26 januari jl. werd Ting Worldwide B.V. door de Rechtbank Noord-Holland op eigen 
verzoek in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. D. Winters, 
advocaat te Hoofddorp, tot curator. 

Er is overleg gevoerd met de bestuurders van gefailleerde. De activiteiten van 
gefailleerde zijn stilgelegd. 

Behalve één van de bestuurders is er geen personeel in dienst bij gefailleerde.

Als actief is vooralsnog een zeer beperkte kantoorinventaris en een openstaande 
vordering van gefailleerde aangetroffen. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 20 november 2014 opgericht. Gefailleerde is statutair gevestigd te 
Haarlemmermeer met als kantooradres Hoekenes 7 (1161 CX) te Zwanenburg. Het 
geplaatste en gestorte kapitaal van de gefailleerde vennootschap bedraagt € 10.001,-.

Bestuurders zijn mevrouw I. Fonkert en mevrouw M.J.H. Duijkers. Samen met de heer 
H.J.M. Duijkers zijn zij tevens de aandeelhouders van gefailleerde.

De onderneming van gefailleerde richtte zich op het (doen) vervoeren van goederen, 
voornamelijk luchtvracht.

1.2 Winst en verlies

2014: 0
2015: -/- 52.830,81
2016: -/- 139,67

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal: 2014 € 10.001,--, 2015 € 9.263,67, 2016 € 9.263,67
Werkkapitaal: 2014 € 10.001,--, 2015 -/- € 38.590,66, 2016 -/- € 38.590,66  

1.4 Lopende procedures

Er is volgens de bestuurder geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen op naam van gefailleerde worden geïnventariseerd en 
opgezegd.
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1.6 Huur

Er zou sprake zijn van een lopende huurovereenkomst met één van de bestuurders. Een 
huurcontract is niet aangetroffen. De huur is zekerheidshalve opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming van gefailleerde heeft maar één jaar gedraaid. Volgens opgave van de 
bestuurder is de omzet te laag geweest om de kosten te dragen. Er was één 
personeelslid in dienst en er is halverwege 2015 getracht kosten te besparen door 
verder te gaan zonder dit personeelslid. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Eén van de bestuurders van gefailleerde was in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Mevrouw Fonkert is mondeling ontslag aangezegd en dit is per brief van 26 januari 2016 
bevestigd. De intake met het UWV heeft plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn een zeer beperkt aantal bedrijfsmiddelen (kantoorbenodigdheden) aangetroffen. 
Deze worden te koop aangeboden.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Er is geen ander actief aangetroffen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Het saldo van de openstaande vorderingen bedraagt volgens de administratie van 
gefailleerde een bedrag van € 3.321,-. Er zou maar één vordering openstaan en deze 
debiteur heeft mogelijk een tegenvordering.

4.2 Opbrengst

De vordering is nog niet geïnd. 

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bestuurders is er een schuld op een rekening-courant bij de 
Rabobank. Er werd tot op heden geen vordering ingediend door de bank.

5.2 Leasecontracten

Er werden in de administratie tot op heden geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden worden, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.
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5.4 Separatistenpositie

De positie van separatisten wordt, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn volgens opgave van de bestuurder gestaakt en er is 
tot op heden geen interesse in een doorstart.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd opgevraagd, gedeeltelijk aangeleverd en geïnventariseerd. Het 
onderzoek van de boekhouding is gestart en wordt de komende verslagperiode 
voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen werden volgestort in geld. De bankverklaring is aangeleverd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden 
gestart.

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen zal de komende verslagperiode worden 
gestart.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst diende nog geen vordering in. Volgens opgave van de bestuurder is 
er een belastingschuld wegens niet afgedragen Loonheffingen. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV diende nog geen vordering in.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren 
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er werd tot op heden door 6 concurrente crediteuren een vordering ingediend. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens de administratie staat er een bedrag van circa € 26.000,- open.

Het tot nu ingediende bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt € 24.207,17.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de termijn van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Er zijn deze verslagperiode geen procedures gestart.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te bepalen.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de aanwezigheid van actief zal nader worden onderzocht;
- er zal overlegd worden over het innen van de vordering(en);
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- aangeleverde stukken en administratie zullen worden geïnventariseerd en 
        ontbrekende stukken zullen worden opgevraagd;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal     
        worden gestart; 
- het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden
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