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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 8

Datum: 8 juli 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 april 2016 tot en met 6 juli 2016
: 1 uur en 57 minuten
: 90 uren en 30 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 juli 2016
(productie 3) en het overzicht mutaties op de boedelrekening over de verslagperiode
(productie 4). De volgende mutaties zijn relevant:
A.

Baten
Creditrente € 22,09:
Dit betreft creditrente over de volgende perioden:
- 1 januari 2016 t/m 1 april 2016: € 7,75
- 1 april 2016 t/m 20 april 2016: € 1,98
- 1 april 2016 t/m 30 april 2016: € 1,74
- 1 mei 2016 t/m 31 mei 2016: € 5,40
- 1 juni 2016 t/m 30 juni 2016: € 5,22
Het boedelsaldo per 7 juli 2016 beloopt € 12.752,50.

Opmerkingen vooraf
Zie de opmerkingen vooraf bij verslag nummer 7 (d.d. 13 april 2016).

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
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Het faillissement Auto Van der Zee BV is aangehouden in verband met een nog lopende
procedure tegen Fix-it Carpolish (de heer Mahabier) (zie hierna, paragraaf 4.1). Inmiddels is
deze procedure geëindigd in een toewijzend vonnis. Het vonnis is aan de deurwaarder ter
executie ter hand gesteld. Er is een betalingsregeling overeengekomen met de deurwaarder ad
€ 100,-- per maand. Hier behoeft de afwikkeling van het faillissement niet op te wachten. Er
wordt met de bank een regeling getroffen voor de boedelbijdrage waarna de periodieke
betalingen aan de bank ten goede komen. Alsdan kan het faillissement worden beëindigd nu
overigens geen baten meer aanwezig zijn welke voor liquidatie in aanmerking komen, en ook
het rechtmatigheidsonderzoek is afgewikkeld en geen aanleiding geeft tot nadere stappen.
Afwikkeling zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden door middel van opheffing na deelbetaling
aan boedelcrediteuren. Er zal worden begonnen met het vragen van een beschikking
eindsalaris en het doen van eindaangifte omzetbelasting. Een en ander zal zijn beslag krijgen
tijdens de komende verslagperiode.
Met inachtneming van het bovenstaande zal in het navolgende beknopt verslag gedaan
worden, veelal door middel van verwijzing naar voorafgaande verslagen.
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.
2.1
2.2
2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill.
Aantal in jaar voor faill.
Datum ontslagaanzegging

: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

: 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

: zie paragraaf 3.9 vorig verslag
: € 21.000,-- inclusief BTW en voorraden € 1.500,-exclusief BTW
: zie paragraaf 3.7 vorig verslag
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Andere Activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
4.
4.1

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

Debiteuren
Omvang debiteuren
:
Fix-it Carpolish (de heer Mahabier)
Vordering:
€ 6.407,17
De zaak is geëindigd door middel van een toewijzend vonnis, ter hand gesteld aan
de deurwaarder. Zie de inleidende opmerkingen. Van de bank wordt een
boedelvergoeding bedongen van 30%.
Tot zover de debiteuren.

4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage

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
Leasecontracten
:
Voor zover de curator bekend, zijn er geen leasecontracten gesloten.
Beschrijving zekerheden
:
Verpanding van:
inventaris;
voorraden;
transportmiddelen;
vordering op derden.
Separatistenpositie
: zie hiervoor
Boedelbijdragen
: verwezen wordt naar alinea 3.7 en 4.3
Eigendomsvoorbehoud
: zie verslag nummer 2, paragraaf 5.6
Reclamerechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten beroepen hebben.
Retentierechten
:
Er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten beroepen hebben.

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

: zie paragraaf 4.2 vorig verslag
: zie paragraaf 4.3 vorig verslag

6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden
6.2 Financiële vastlegging

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

Doorstart
6.3 Beschrijving
6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage

: zie verslag nummer 2, paragraaf 6.3
: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.
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7.
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
:
Er is sprake van een geordende boekhouding. De diensten zijn betrokken bij
Propstra Accountants te Leeuwarden.
Depot jaarrekeningen
: voldaan
Goedk. Verkl. Accountant
:
Er is sprake van een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening 2012. Jaarrekening
2013 is niet opgemaakt.
Stortingsverpl. aandelen
: voldaan
Onbehoorlijk bestuur
: niet van gebleken
Paulianeus handelen
: niet van gebleken

8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
: UWV ad € 8.800,76
Pref. vord. van de fiscus
: € 55.792,95
Pref. vord. van het UWV
: € 3.274,95
Andere pref. crediteuren
: geen
Aantal concurrente crediteuren : 23
Bedrag concurrente crediteuren : € 686.884,27 (waaronder vordering Rabobank SneekZuidwest Friesland ad € 506.566,05)
Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend

9.
9.1
9.2
9.3

Overig
Termijn afwikkeling faill.
Plan van aanpak
Indiening volgend verslag

: komend kwartaal
: zie de inleidende opmerkingen
: 7 oktober 2016

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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