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Datum: 6 augustus 2014

Gegevens onderneming
Inschrijving KvK
Adres
Postcode, plaats

:
:
:
:

Auto van der Zee BV
01129714
Schijnwerkersstraat 10-12
8601 VD Sneek

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
R-C

:
:
:
:

F.17/14/145
8 juli 2014
mr. J.H. van der Meulen
mr. H.J. Idzenga

Activiteiten onderneming

: 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

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Verslagperiode
: 8 juli 2014 – 6 augustus 2014
Bestede uren in verslagperiode : 19 uur en 23 minuten
De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai
van 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).
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
:
Auto Van der Zee BV is opgericht bij akte d.d. 27 maart 2008. Enig aandeelhouder en
bestuurder is Automotive Friesland BV, eveneens gefailleerd d.d. 8 juli 2014.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Automotive Friesland BV is Abraham Beheer BV,
eveneens gefailleerd op 8 juli 2014.

1.2

1.3

1.4
1.5

Enig aandeelhouder en bestuurder van Abraham Beheer BV is de heer Abraham Adriaan
van der Zee, geboren op 29 december 1965 te Sneek.
Winst en verlies
: 2011: netto resultaat na belasting : €
215.758,-- verlies
2012: netto resultaat na belasting : 107.720,-- verlies
2013: netto resultaat na belasting : 220.872,-- verlies
Balanstotaal
: per 31 december 2011 :
€
719.522,-per 31 december 2012 :
739.130,-per 31 december 2013:
358.643,-Lopende procedures
: geen
Verzekeringen
:

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en
1
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kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlenen.
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alle risicoverzekeringen zijn ondergebracht bij Van de Witte Assurantiën/Schadeservice
BV

1.6

1.7

De curator heeft kort na faillissement contact opgenomen met Van de Witte
Assurantiën/Schadeservice BV, en verzocht een overzicht van de risicoverzekeringen
aan hem ter hand te stellen. De curator heeft verzekeringen heeft de verzekeringen
waarvoor geen belang meer bestaat, beëindigd.
Huur
:
Auto Van der Zee BV huurde het bedrijfspand van Automotive Friesland BV. Ten tijde
van het faillissement was sprake van een aanzienlijke huurachterstand. De curator heeft
met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst beëindigd.
Oorzaak faillissement
:
de oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de vennootschap te weinig
omzet realiseerde met de verkoop van auto’s, terwijl de vaste lasten hoog waren. Het
bedrijf huurde een groot bedrijfspand, waarvan maandelijks € 13.715,35 huur betaald
moest worden. Bovendien drukte de zware financiering van de Rabobank SneekZuidwestFriesland op de onderneming. Doordat er te weinig auto’s werden verkocht en er
te weinig omzet werd gerealiseerd, konden er minder auto’s ingekocht worden. Het
gevolg hiervan was dat er ook minder verkocht werd. De afgelopen drie jaar is er telkens
een ruim verlies geleden. De voorraad auto’s droogde op. Uiteindelijk heeft de directie
van de onderneming besloten om het faillissement zelf aan te vragen.

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
:
de gefailleerde vennootschap is niet eigenaar van onroerende zaken. De bedrijfsvoering
vond plaats in een bedrijfsgebouw (perceel grond met opstallen, showroom,
kantoorruimte, werkplaats, buitenterrein inclusief wasstraat) aan de Schijnwerkersstraat
10-12. De bedrijfsruimte werd gehuurd van Automotive Friesland BV.
3.2 Verkoopopbrengst
: n.v.t.
3.3 Hoogte Hypotheek
: n.v.t.
3.4 Boedelbijdrage
: n.v.t.
Werkzaamheden
:
Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
:
de curator heeft inventarisgoederen en gereedschappen en overige bedrijfsmiddelen,
waaronder o.a. een tweetal autobruggen en andere gereedschappen, aanwezig in de
werkplaats.
3.6 Verkoopopbrengst
: nog onbekend
3.7 Boedelbijdrage
:
de curator heeft met de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, hypotheekhouder in het
faillissement Automotive Friesland BV met betrekking tot bedrijfspand en pandhouder in
het faillissement Auto Van der Zee BV de afspraak gemaakt dat er een boedelbijdrage
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betaald wordt voor de totale opbrengst voor wat betreft de verkoop van het registergoed
en de verpande roerende goederen, waarbij aangesloten wordt voor de percentages die
gelden voor de verkoop van registergoederen. Voor het deel van de opbrengst boven
€ 225.000,-- wordt een boedelbijdrage van 10% betaald, te rekenen over het door de
bank te ontvangen bedrag.
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
:
Het bodemvoorrecht voor de fiscus geldt voor de bodemgoederen, bestaande uit
kantoorinventaris en de bedrijfsinventaris, bestaande uit de gereedschappen, aanwezig
in de werkplaats.
Werkzaamheden
:
Voorraden/onderhanden werk
3.9 Beschrijving
3.10 Verkoopopbrengst
3.11 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Andere Activa
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

: er is een voorraad aanwezig van 9 personenauto’s en
een aantal autobanden.
: nog niet bekend
: verwezen wordt naar de boedelbijdrage genoemd
onder 3.7
:

: bevinden zich, volgens de huidige waarneming, niet in
het faillissement.
: n.v.t.
:

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
: € 23.072,86
Aantal debiteuren
: 23
Op verzoek van de pandhouder, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, heeft de curator de
debiteuren aangeschreven en voor zover nodig gesommeerd om tot betaling over te
gaan.
4.2 Opbrengst
: bij het opmaken van het faillissementsverslag zijn er
nog geen betalingen op de faillissementsrekening
binnengekomen.
4.3 Boedelbijdrage
: overeenkomstig de separatistenregeling
overeengekomen
Werkzaamheden
:
5.
5.1

Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)

5.2

Leasecontracten

5.3

Beschrijving zekerheden

5.4
5.5

Separatistenpositie
Boedelbijdragen

: Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: verstrekt krediet
in rekening-courant € 617.590,13
: voor zover de curator bekend zijn er geen
leasecontracten gesloten.
: verpanding van:
- inventaris;
- voorraden;
- transportmiddelen;
- vordering op derden.
: zie hiervoor
: verwezen wordt naar alinea 3.7 en 4.3
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5.6

Eigendomsvoorbehoud

5.7

Reclamerechten

5.8

Retentierechten

Werkzaamheden
6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie/zekerheden

6.2 Financiële vastlegging
Werkzaamheden

: er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij de
curator gemeld welke aanspraak maken op een
eigendomsvoorbehoud.
: er zijn geen crediteuren die zich op reclamerechten
beroepen hebben.
: er zijn geen crediteuren die zich op retentierechten
beroepen hebben.
:

: de curator heeft op de dag van het faillissement het
bedrijf aangetroffen waarbij de werkzaamheden al
gestaakt waren.
: n.v.t.
:

Doorstart
6.3 Beschrijving
:
tot heden zijn geen activiteiten kenbaar, welke erop gericht zijn tot een doorstart te
komen. Wel zal er getracht worden om zowel vanuit het faillissement Automotive
Friesland BV als Auto Van der Zee BV het onroerend goed en de roerende goederen als
geheel te verkopen.
6.4 Verantwoording
: n.v.t.
6.5 Opbrengst
: n.v.t.
6.6 Boedelbijdrage
: n.v.t.
Werkzaamheden
:
7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedk. Verkl. Accountant
7.4 Stortingsverpl. aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

: op het eerste gezicht is er sprake van een geordende
boekhouding. De diensten zijn betrokken Propstra
Accountants te Leeuwarden.
: voldaan
: is nog in onderzoek.
: is nog in onderzoek.
: niet van gebleken.
: niet van gebleken.
:

Crediteuren
Boedelvorderingen

: UWV is nog niet ingediend. Andere boedelvorderingen
zijn er niet.
Pref. vord. van de fiscus
: € 3.955,-Pref. vord. van het UWV
: nog niet ingediend.
Andere pref. crediteuren
: geen
Aantal concurrente crediteuren : 9
Bedrag concurrente crediteuren : € 621.818,49
Verwachte wijze van afwikkeling :
rechtsmatigheidsonderzoek. Invordering debiteuren in overleg met separatist. Verkoop
van roerende goederen in overleg met separatist. Daarna waarschijnlijk opheffing.
Waarschijnlijk geen uitkering aan crediteuren.
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Werkzaamheden

:

9.
Overig
9.1 Termijn afwikkeling faill.
9.2 Plan van aanpak
9.3 Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

: nog niet bekend.
: zie hiervoor.
: 8 oktober 2014.
:

J.H. van der Meulen,
curator.
Producties:
Productie 1:
Productie 2:
Productie 3:
Productie 4:
Productie 5:
Productie 6:

tijdspecificatie naar activiteit;
tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen;
lijst voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen;
lijst voorlopig erkende preferente schuldvorderingen;
tussentijds financieel verslag;
boedelmutatieformulier.
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