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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 19 januari 2016

Gegevens onderneming
KvK-nummer
Gevestigd te
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

: Auto van der Zee BV
: 01129714
: Sneek
: F.17/14/145
: 8 juli 2014
: mr. J.H. van der Meulen
: mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming

Personeel gemiddeld aantal

: de onderneming hield zich bezig met de in- en
verkoop van auto’s, alsmede de exploitatie van een
garagebedrijf met wasserette.
: 2011
€ 3.047.381,-2012
€ 2.600.281,-2013
€ 2.257.090,-:2

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 7 oktober 2015 tot en met 6 januari 2016
: 1 uur en 57 minuten
: 84 uren en 52 minuten

Omzetgegevens

De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van dit systeem, houdende de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven
een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1).
Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar
tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd
(productie 2).
Financiële mutaties
Verwezen wordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 7 oktober 2015
(productie 3). De volgende mutaties zijn relevant:
-

creditrente € 10,98 (creditrente tweede kwartaal 2015);
kosten uittreksels en kosten kadaster € 106,76 (totaal).
Deze kosten hebben betrekking op opgevraagde gegevens in verband met de
rechtsvordering jegens Fix-it Carpolisch (de heer Mahabier).

Het boedelsaldo per 7 januari 2016 beloopt € 4.528,86.
Opmerking vooraf
Anders dan weergegeven in de opmerkingen vooraf van faillissementsverslag 5, bevindt zich in
de boedel een aanspraak jegens debiteur Fix-it Carpolish (de heer Mahabier, zie hierna
paragraaf 1.4). Ter zake wordt een procedure gevoerd. Het faillissement wordt uiteraard
aangehouden zolang deze procedure niet is afgewikkeld.
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In faillissementsverslag nummer 3 is onder 3.5 reeds melding gemaakt van het feit dat het
onroerend goed in het faillissement Automotive Friesland BV, gelegen aan de
Schrijnwerkersstraat 10-12, door de curator tezamen met de bedrijfsmiddelen van Auto van der
Zee BV, bestaande uit kantoorinventaris, bedrijfsinventaris en voorraad is verkocht voor de
totale koopsom van € 565.000,-- exclusief BTW. Er is een boedelbijdrage met de Rabobank
overeengekomen van € 15.900,-- exclusief BTW, zijnde het bedrag van € 19.239,-- inclusief
BTW. Deze boedelbijdrage dient nog naar rato van de opbrengsten in beide faillissementen
verdeeld te worden over de faillissementen Auto van der Zee BV en Automotive Friesland BV.
De verdeling zal als volgt plaatsvinden: vanuit Auto van der Zee zijn verkocht auto’s, verwezen
wordt naar alinea 3.9 van het faillissementsverslag nummer 3 van Auto van der Zee BV, voor
een bedrag van € 21.000,-- en inventarisgoederen en overige voorraad. Voor de
inventarisgoederen geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. De inventaris en overige voorraad
(banden en dergelijke) is verkocht voor € 25.000,-- exclusief BTW, waarvan € 1.500,-- exclusief
BTW betrekking heeft op voorraad (niet bodemzaken). Verwezen wordt naar alinea 3.5 van het
faillissementsverslag nummer 4 van Automotive Friesland BV.
Vanuit Automotive Friesland BV is het onroerend goed verkocht voor een bedrag van
€ 540.000,--. De boedelbijdrage ad € 15.900,-- exclusief BTW is betaald voor de
verkoopinspanningen van het onroerend goed ad € 540.000,-- + auto’s ad € 21.000,-- +
voorraad ad € 1.500,-- = totaal € 562.500,--.
De boedelbijdrage voor Automotive komt neer op € 540.000,-- / € 562.500,-- x € 15.900,-- =
€ 15.264,-- exclusief BTW.
De boedelbijdrage voor Auto van der Zee BV komt neer op € 22.500,-- (auto’s € 21.000,-- +
voorraad € 1.500,--) / € 562.500,-- x € 15.900,-- = € 636,-- exclusief BTW. De boedelbijdrage
ad € 15.900,-- is in het faillissement Automotive Friesland BV ontvangen. Van deze bijdrage zal
derhalve nog € 636,-- exclusief BTW overgemaakt worden naar de faillissementsrekening van
Auto van der Zee BV. Deze mutatie zal plaatsvinden in het volgend faillissementsverslag.
Vanuit het faillissement van Auto van der Zee BV zijn er kosten tot behoud van het onroerend
goed gelegen aan de Schrijnwerkersstraat 10 te Sneek gemaakt. Deze kosten zijn gemaakt
voor onder andere de levering van gas, stroom en dergelijke en voor het opruimen van het
pand. Deze kosten bedroegen per 8 april 2015 € 7.396,32. Deze kosten zijn door de Rabobank
(hypotheekhouder/pandhoudster) vergoed en na datum levering van het onroerend goed via
De Wit & Dijkstra Notarissen te Sneek op de faillissementsrekening van Automotive Friesland
BV bijgeschreven. Het bedrag van € 7.396,32 dient nog vanaf de faillissementsrekening van
Automotive Friesland BV overgemaakt te worden naar de faillissementsrekening van Auto van
der Zee BV. Ook deze mutatie zal uitgevoerd worden in de komende verslagperiode.
Vanuit het faillissement Auto van der Zee dient er nog met de bank afgerekend te worden ter
zake de verkochte verpande voorraad ad € 1.500,--. Hiervoor heeft de boedel, zoals hierboven
beschreven, al een boedelbijdrage ontvangen. Ook zal in Auto van der Zee nog met de bank
afgerekend moeten worden ter zake de debiteuren. Zoals hiervoor weergegeven, wordt er nog
een procedure gevoerd.
Het boedelactief zal naar waarschijnlijkheid na bovengenoemde mutaties hoger zijn dan de
boedelschulden. Er kan dan een uitkering plaatsvinden aan preferente crediteuren. Het
boedelactief is echter ontoereikend om aan concurrente crediteuren uitkering te doen.
Daardoor zal zich de situatie voordoen als bedoeld in artikel 137A Faillissementswet.
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1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Inventarisatie
Directie en organisatie
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement

: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.1
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.2
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.3
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.4
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.5
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.6
: zie verslag nummer 2, paragraaf 1.7

2.
Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging
Werkzaamheden

:2
:2
: 10 juli 2014
:

3.
Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving
3.2 Verkoopopbrengst
3.3 Hoogte Hypotheek
3.4 Boedelbijdrage

: zie paragraaf 3.1 vorig verslag
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
3.6 Verkoopopbrengst
3.7 Boedelbijdrage
3.8 Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

: zie paragraaf 3.5 vorig verslag
: zie paragraaf 3.6 vorig verslag
: zie paragraaf 3.7 vorig verslag
: zie paragraaf 3.8 vorig verslag
:

Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie paragraaf 3.9 vorig verslag
: € 21.000,-- inclusief BTW en voorraden € 1.500,-exclusief BTW
: zie paragraaf 3.7 vorig verslag
:

Andere Activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 3.12
: n.v.t.
:

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
:
Fix-it Carpolish (de heer Mahabier)
Vordering:
€ 6.407,17
Er is gedagvaard (rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector kanton).
De heer Mahabier is verschenen en heeft geantwoord. De zaak staat voor repliek
op de rol van 16 februari 2016.
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-

Topselect Diensten BV
Vordering:
€ 239,57
Afgeboekt.

-

R. Kaspers
Vordering:
€ 1.710,07
Afgeboekt.

Tot zover de debiteuren.
4.2

Opbrengst
:
zie paragraaf 4.2 van verslag 3 en tussentijds financieel verslag.
Aan préfaillissementsdebiteuren is ontvangen op de boedelrekening een bedrag ad
€ 1.953,28 (stand tot en met 7 juli 2015). Na die datum zijn geen ontvangsten meer van
préfaillissementsdebiteuren binnengekomen. Het op de bankrekening van gefailleerde
ontvangen bedrag ad € 2.383,28 is betrokken in de afwikkeling met de bank.
4.3 Boedelbijdrage
:
conform separatistenregeling. Met betrekking tot de procedure jegens debiteur Fix-it
Carpolish (de heer Mahabier) is met de bank overeengekomen dat de verschotten door
de bank betaald worden en dat er een boedelbijdrage voldaan wordt van 30% over de te
behalen opbrengst.
Werkzaamheden
:
5.
5.1

Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
:
Per faillissementsdatum € 617.529,13 (rente en kosten pm).
Thans, na uitwinning zekerheden: € 506.566,05
5.2 Leasecontracten
:
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten.
5.3 Beschrijving zekerheden
:
Verpanding van:
inventaris;
voorraden;
transportmiddelen;
vordering op derden.
5.4 Separatistenpositie
: zie hiervoor
5.5 Boedelbijdragen
: verwezen wordt naar alinea 3.7 en 4.3
5.6 Eigendomsvoorbehoud
: zie verslag nummer 2, paragraaf 5.6
5.7 Reclamerechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten beroepen hebben.
5.8 Retentierechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen hebben.
Werkzaamheden
:
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6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
6.2 Financiële vastlegging
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 6.1
: n.v.t.
:

Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

: zie verslag nummer 2, paragraaf 6.3
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
:

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Er is sprake van een geordende boekhouding. De diensten zijn betrokken bij
Propstra Accountants te Leeuwarden.
7.2 Depot jaarrekeningen
: voldaan
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
: is nog in onderzoek
7.4 Stortingsverpl. aandelen
: Is aan voldaan
7.5 Onbehoorlijk bestuur
: niet van gebleken
7.6 Paulianeus handelen
: niet van gebleken
Werkzaamheden
:
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
: UWV ad € 8.800,76
Pref. vord. van de fiscus
: € 41.352,-Pref. vord. van het UWV
: € 3.274,95
Andere pref. crediteuren
: geen
Aantal concurrente crediteuren : 21
Bedrag concurrente crediteuren : € 685.728,76 (waaronder vordering Rabobank SneekZuidwest Friesland ad € 506.566,05)
Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend

9.
9.1
9.2

Overig
Termijn afwikkeling faill.
: nog niet bekend
Plan van aanpak
:
afwikkeling vordering jegens Fix-it Carpolish (procedure).
9.3 Indiening volgend verslag
: 7 april 2016
Werkzaamheden
:

J.H. van der Meulen,
curator.
Producties:
Productie 1:
Productie 2:
Productie 3:
Productie 4:

tijdspecificatie naar activiteit;
tijdsregistratie per tijdschrijfgroep;
tussentijds financieel verslag;
boedelmutatieformulier.
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