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Algemene gegevens
Naam onderneming
AS Nijverdal B.V.

09-07-2018
4

Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AS
NIJVERDAL B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 08084318, statutair gevestigd te Nijverdal en
kantoorhoudende te (7603 AX) Almelo aan de Ootmarsumsestraat 462 A. De
besloten vennootschap is opgericht op 31 januari 2000.

09-07-2018
4

Activiteiten onderneming
Volgens KVK:
- Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. (geen
import van nieuw e)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 2.640.152,00

€ -230.386,00

€ 701.080,00

2014

€ 1.644.928,00

€ -494.445,00

€ 460.698,00

2013

€ 2.021.004,00

€ -399.161,00

€ 916.549,00

Toelichting financiële gegevens

09-07-2018
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Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de balansen en resultatenrekeningen over de jaren
2013, 2014 en 2015. Daarnaast beschikt de curator over de interne cijfers over
het jaar 2016 en 2017. Uit die informatie blijken de bovenstaande cijfers.

09-07-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-07-2018
4

Geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 0,00

09-07-2018
4

Het saldo van de boedelrekening op 6 juli 2018 bedraagt nihil.

Boedelsaldo
€ 35.000,00

19-12-2018
5

Het saldo van de boedelrekening op 18 december 2018 bedraagt € 35.000,--.
Voor een specificatie van de mutaties op de boedelrekening verw ijst de curator
naar de uitdraai van telebankieren w elke als bijlage aan dit verslag is
toegevoegd.

Boedelsaldo
€ 18.199,15
Het saldo van de boedelrekening op 14 maart 2019 bedraagt € 18.199,15.
Voor een specificatie van de mutaties op de boedelrekening verw ijst de
curator naar de uitdraai van telebankieren w elke als bijlage aan dit verslag is
toegevoegd.

Verslagperiode

14-03-2019
6

Verslagperiode
09-07-2018
4

van
15-3-2018
t/m
6-7-2018

19-12-2018
5

van
7-7-2018
t/m
18-12-2018

14-03-2019
6

van
19-12-2018
t/m
14-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

9,00 uur

5

16,00 uur

6

0,90 uur

totaal

25,90 uur

Toelichting bestede uren
In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 6 juli 2018 41,60 uren besteed.

09-07-2018
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*****************************************************************
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
*******************************************************************
In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 18 december 2018 57,60 uren
besteed.

19-12-2018
5

In totaal zijn aan dit faillissement tot en met 14 maart 2019 58,50 uren
besteed

14-03-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
AS Nijverdal B.V. is opgericht op 31 januari 2000 onder de naam Auto Harink
B.V. De eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel dateert van 4 februari 2000. Bij akte van statutenw ijziging van 27
juli 2004 is de naam gew ijzigd in Autobedrijf Groot Hemmink B.V. Bij
statutenw ijziging van 5 september 2011 is de naam gew ijzigd in Snijders
Nijverdal B.V. en bij akte van statutenw ijziging van 19 april 2012 is de naam
gew ijzigd in Autobedrijf Snijders Nijverdal B.V. Bij akte van statutenw ijziging
van 6 april 2017 heeft de vennootschap haar huidige naam verkregen.

09-07-2018
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Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt €
18.200,--.
Volgens de statuten is het hoofddoel van de vennootschap "de exploitatie van
een autobedrijf, w aaronder begrepen de in- en verkoop van auto's, autoonderdelen, brandstoffen en smeermiddelen, alsmede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin genomen; Het berkrijgen en beheren van aandelen en van
certificaten van aandelen; het bekleden van leidinggevende functies in andere
ondernemingen, het verw erven, bezitten, beheren exploiteren onroerende
zaken en andere vermogensw aarden, alsmede het in administratie nemen
daarvan; het beleggen van vermogen, het aangaan en nakomen van
pensioenverplichtingen ten behoeve van de directieleden van de vennootschap
en/of haar dochterondernemingen, alsmede het stellen van zakelijke en
persoonlijke zekerheden voor derden, onder meer van die w aarmee de
vennootschap in een groep is verbonden, al of niet een onderneming
drijvende; het optreden als bew indvoerster of trustee; het oprichten,
verw erven en financieren van, het deelnemen in, het samenw erken met en
voeren van de directie over andere ondernemingen; Binnen haar doel kan de
vennootschap al datgene verrichten w at met dit doel in de ruimste zin verband
houdt zow el voor eigen rekening als voor rekening van derden."
De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn
opgenomen in het handelsregister van de kamer van koophandel. De
activiteiten van de vennootschap zijn al op 1 mei 2016 gestaakt. De activiteiten
sloten w el aan bij de hierboven genoemde doelen.
Vanaf 1 juni 2011 is Snijders Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder
van de AS Nijverdal B.V. Snijders Beheer B.V. is opgericht op 31 mei 2007. De
eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
dateert van 11 juni 2007. Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van de
vennootschap bedraagt € 18.000,--.
Voor een overzicht van de concernstructuur verw ijst de curator naar het
organogram dat als bijlage aan dit verslag gevoegd is.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
procedures. Deze heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

1.3 Verzekeringen

09-07-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van lopende
verzekeringen. Deze heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

09-07-2018
4

1.4 Huur
Volgens de bestuurder is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten.
De huur van de voormalige bedrijfsruimte aan de Albert Einsteinstraat 4 te
Nijverdal is al per 1 mei 2016 beëindigd. De huur zou volledig zijn voldaan.

09-07-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de verklaring van de bestuurder heeft de vennootschap in de jaren
2013 tot en met 2015 heeft de vennootschap forse verliezen geleden w elke
mede te w ijten zijn aan de algehele malaise in de autobranche. De
autoverkopen bleven achter en de bezettingsgraad in de w erkplaats w as te
laag om kostendekkend te zijn
Volgens verklaring van de bestuurder heeft de vennootschap mede daardoor
in de loop der jaren een grote schuldenlast opgebouw d bij een grote
handelspartner. Daarnaast w as er volgens verklaring van de bestuurder
sprake van mismanagement w elke bij heeft gedragen aan de financiële
problemen.
Vanw ege de slechte financiële positie en het gebrek aan positief
toekomstperspectief heeft de bestuurder besloten de activiteiten per 1 mei
2016 te staken.
In de daarop volgende maanden is de nog aanw ezige voorraad auto's
verkocht door vanaf de locatie van Autobedrijf Snijders Almelo B.V. te Almelo
voor rekening en risico van AS Nijverdal B.V.
De naheffingsaanslag omzetbelasting w elke door de fiscus is opgelegd over
het vierde kw artaal van 2016 ad € 89.559,-- w aarvoor de fiscus geen schikking
w ou treffen, w as de volgens verklaring van de bestuurder de
spreekw oordelijke doodsteek.
Pogingen om met de fiscus tot een akkoord te komen over deze schuld zijn niet
succesvol gew eest. Om die reden heeft de bestuurder besloten aangifte te
doen tot eigen faillissement w elke op 21 juni jl. is uitgesproken.
De curator onderzoekt of er nog andere redenen zijn w elke hebben geleid tot
het faillissement van de vennootschap.
Uit het onderzoek van de curator zijn geen andere oorzaken gebleken w elke
tot het faillissement geleid hebben. De curator heeft zijn onderzoek afgesloten.

09-07-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
09-07-2018
4

Personeelsleden
0
Volgens de Kamer van Koophandel zou er geen sprake zijn van personeel. Dat
sluit aan bij hetgeen de bestuurder ter zake heeft verklaard.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
09-07-2018
4

Personeelsleden
4
Volgens verklaring van de bestuurder w as er in het jaar voorafgaande aan het
faillissement sprake van 4 personeelsleden. In verband met de beëindiging van
de activiteiten per 01 mei 2016 is al het personeel overgegaan naar de nieuw e
huurder van het bedrijfspand die daar een soortgelijke onderneming
exploiteert. Volgens verklaring van de bestuurder zijn alle lonen afgerekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

totaal

Aantal

Toelichting

0

Niet van toepassing.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
- Onderzoek bestaan arbeidsovereenkomsten.

09-07-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing nu de vennootschap in het verleden gebruik maakte van
een gehuurd bedrijfspand

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-07-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

09-07-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens verklaring van de bestuurder maakte de vennootschap in het verleden
gebruik van de inventaris w elke gehuurd w erd van de eigenaar van het
bedrijfspand. De vennootschap zou zelf geen activa bezitten.

09-07-2018
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Uit de kolommenbalans per 31 december 2016 blijkt echter dat inventaris is
geactiveerd met een aanschafw aarde van € 140.577,--. De curator heeft de
bestuurder van gefailleerde verzocht dit punt nader toe te lichten.
De bestuurder heeft verklaard dat de balanspost bedrijfsmiddelen zou zien op
investeringen w elke in het verleden in het pand gedaan zouden zijn en w elke
bij de verkoop van de onderneming onverkoopbaar zouden zijn. De curator
heeft ter zake geen bew ijsstukken ontvangen en de bestuurder verzocht die
kw estie nader toe te lichten.
De bestuurder heeft de curator bericht dat hij de onderneming 12 jaar geleden
heeft overgenomen en dat hij niet meer over informatie beschikt ter
onderbouw ing van de balanspost bedrijfsmiddelen. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator heeft uitgebreid nader onderzoek gedaan naar de bedrijfsmiddelen
en de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

19-12-2018
5

Doordat niet meer is aan te tonen w elke inventaris is achtergebleven en het
volgens de bestuurder het geen zaken van grote w aarde betroffen, doordat
deze sterk verouderd w aren, heeft de curator met instemming van de
rechter-commissaris, gelet op het financiële belang en de beperkte juridische
mogelijkheden, de kw estie laten rusten.

14-03-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-07-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

09-07-2018
4

- Nader onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

19-12-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geconstateerd dat de laatste vijf auto's uit de voorraad zijn
overgezet op Autobedrijf Snijders Almelo B.V. maar niet zijn afgerekend.

09-07-2018
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Die auto's zouden volgens verklaring van de bestuurder door een derde aan
AS Nijverdal zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
De rest van de voorraad zou in de periode van mei 2016 tot en met december
2016 te gelde gemaakt zijn door Autobedrijf Snijders Almelo B.V. voor rekening
en risico van AS Nijverdal B.V. De curator doet onderzoek naar de afrekening
van de voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek naar bestaan en omvang voorraden

09-07-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Gefailleerde hield een bankrekening bij de ABN-AMRO w elke op
faillissementsdatum reeds w as opgeheven. Het saldo van die rekening op de
datum van opheffing ad € 2.971,85 is overgeboekt naar de Rabo-rekening van
AS Nijverdal B.V.
Gefailleerde hield een rekening bij de Rabobank w elke op faillissementsdatum
reeds w as opgeheven. Het saldo van die rekening op datum opheffing ad €
1.590,66 is overgeboekt naar de rekening van Autobedrijf Snijders B.V. en
verrekend in rekening-courant.
AS Nijverdal B.V. heeft volgens de kolommenbalans per faillissementsdatum
een vordering op Autobedrijf Snijders Almelo B.V. tot een bedrag van €
128.008,-- w aarvoor een voorziening w egens oninbaarheid is opgenomen tot
hetzelfde bedrag. De curator heeft de rechter- commissaris ter zake een
voorstel gedaan.
Blijkens de kolommenbalans per 1 januari 2016 zou er sprake zijn van een
kassaldo van € 14.416,--. Volgens verklaring van de bestuurder w as er op
faillissementsdatum geen kasgeld aanw ezig. De curator heeft ter zake
aanvullende informatie opgevraagd.
De verklaring die de bestuurder heeft gegeven met betrekking tot het kassaldo

09-07-2018
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acht de curator niet afdoende. De curator heeft ter zake aanvullende
informatie opgevraagd.
De curator heeft Autobedrijf Snijders Almelo B.V. aangeschreven tot betaling
van het openstaande bedrag in rekening-courant. Dat heeft nog niet tot
betaling geleid.
De advocaat van Autobedrijf Snijders Almelo B.V. heeft de curator geïnformeerd
omtrent de precaire financiële situatie van zijn cliënte en aangegeven dat er
geen mogelijkheid is de vordering te voldoen en heeft verzocht om uitstel om
een voorstel tot doen in deze kw estie. Dat voorstel is tot op heden niet
ontvangen. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel
gedaan.
Autobedrijf Snijders Almelo B.V. heeft een voorstel gedaan om tot een
schikking te komen inzake de rekening-courantschuld aan de boedel. De
curator heeft dit voorstel voorgelegd aan de rechter-commissaris die geen
toestemming verleent voor de schikking. De curator heeft dit bericht aan
Autobedrijf Snijders Almelo B.V. en daaropvolgend de rechter-commissaris
machtiging verzocht tot het aanvragen van het faillissement van Autobedrijf
Snijders Almelo B.V.
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de verklaring met betrekking
tot het kassaldo. Uit die informatie blijkt dat tot het moment staken van de
activiteiten per 1 mei 2016 een kasboek is bijgehouden. Het saldo op het
moment van het staken van de activiteiten € 1.176,68 is afgestort op de
bankrekening van zustervennootschap Autobedrijf Snijders Almelo B.V. en
daarna afgeboekt op de rekening-courantschuld aan Autobedrijf Snijders
Almelo B.V.
De rechter-commissaris heeft op 12 september 2018 elektronisch toestemming
verleend om tot een schikking te komen inzake de rekening-courantvordering
op Autobedrijf Snijders Almelo B.V. en de mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft ter zake een
vaststellingsovereenkomst opgesteld w elk door de rechter-commissaris is
goedgekeurd. Autobedrijf Snijders Almelo w ilde echter enige aanpassingen in
de overeenkomst aanbrengen w elke de curator ter goedkeuring heeft
voorgelegd aan de rechter-commissaris.

19-12-2018
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Na aanpassing van de overeenkomst met instemming van de rechtercommissaris is de overeenkomst op 26 november 2018 getekend. Het
overeengekomen schikkingsbedrag ad € 35.000,--is op 5 december 2018 op de
faillissementsrekening ontvangen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek banksaldi
- Onderzoek kassaldo
- Onderzoek en opstarten inning vordering in rekening-courant

09-07-2018
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- Onderhandelingen inzake schikking
- Opstellen vaststellingsovereenkomst
- Aanpassen vaststellingsovereenkomst

19-12-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens verklaring van de bestuurder is er geen sprake van openstaande
debiteuren. Uit de kolommenbalans per faillissementsdatum blijkt echter een
debiteurensaldo van € 83.582,64 w aarvoor een voorziening w egens
oninbaarheid is opgenomen tot een bedrag van € 69.745,18.

09-07-2018
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De curator heeft ter zake de debiteurenlijsten opgevraagd alsmede de
facturen en een onderbouw ing van de afboekingen. Na ontvangst van deze
stukken zal de curator een onderzoek instellen naar het bestaan en de
omvang van de debiteurenportefeuille.
Volgens verklaring van de bestuurder is de totale post debiteuren ad €
83.582,66 naar nul teruggelopen door ontvangen betalingen en door
verrekening van de openstaande facturen met de vordering op grootste
schuldeiser. De curator heeft ter zake aanvullende informatie opgevraagd.
De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanvullende stukken w elke zijn
aangereikt. Hieruit blijkt dat het saldo aan debiteuren per 31 december 2016
boekhoudkundig is overgeboekt en verrekend met de schuld aan
zustervennootschap Autobedrijf Snijders Almelo B.V. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris besloten deze
kw estie laten rusten. De curator heeft een vaststellingsovereenkomst
gesloten met de bestuurder van AS Nijverdal B.V. en verw ijst naar hetgeen is
vermeld onder hoofdstuk 3.8 van dit verslag.

14-03-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek naar het bestaan, de omvang van en de afw ikkeling van het
debiteurensaldo.

09-07-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Niet van toepassing.

09-07-2018
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5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de bestuurder zou er geen sprake zijn van lopende
leasecontracten. Deze heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet
aangetroffen.

09-07-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-07-2018
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier die in het verleden auto's leverde aan AS Nijverdal B.V. heeft
aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud w at betreft de vijf auto's w elke
zijn overgedragen aan Autobedrijf Snijders Almelo B.V. De curator onderzoekt
deze aanspraken en zal in een volgend verslag nader berichten.

09-07-2018
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Uit de overlegde stukken blijkt dat de leverancier op zijn facturen melding
maakt van zijn eigendomsvoorbehoud. Gezien het feit dat deze leverancier al
jaren de enige leverancier is concludeert de curator dat het
eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen.
De betreffende auto’s zijn door gefailleerde voor faillissementsdatum
overgedragen aan Autobedrijf Snijders Almelo B.V. De curator is van mening
dat daardoor het eigendomsvoorbehoud van de leverancier teniet is gegaan.
De koopsom dient daardoor aan de boedel te w orden voldaan. De curator
heeft dat schriftelijk aan de leverancier bericht.
De curator heeft de kw estie van het eigendomsvoorbehoud nader beoordeeld
en de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

19-12-2018
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Na onderzoek is de curator gebleken dat de aanspraak van de leverancier
gemaakte op eigendomsvoorbehoud voor het faillissement reeds is
afgehandeld. Bij het beëindigen van de activiteiten zijn de resterende 5
auto’s met toestemming van de leverancier opgenomen in de
handelsvoorraad van Autobedrijf Snijders Almelo B.V. onder handhaving van
het eigendomsvoorbehoud van de leverancier.

14-03-2019
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.

09-07-2018
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerecht.

09-07-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

09-07-2018
4

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Onderzoek naar leaseovereenkomsten.
- Eerste onderzoek naar aanspraak eigendomsvoorbehoud.

09-07-2018
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- Nader onderzoek naar aanspraak eigendomsvoorbehoud

19-12-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Gelet op hetgeen vermeld onder hoofdstuk 1 van dit verslag kan er van het
voortzetten van de onderneming geen sprake zijn.

09-07-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gezien hetgeen vermeld is onder hoofdstuk 1.7 van dit verslag kan er van een
doorstart geen sprake zijn.

09-07-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

09-07-2018
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

09-07-2018
4

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

09-07-2018
4

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een faillissementsdatum een administratie aangetroffen w elke
tot op de faillissementsdatum zou zijn bijgew erkt. De dagelijkse administratie
w erd gevoerd door een boekhoudster w elke als ZZP'er haar diensten
verrichtte voor de gefailleerde vennootschap.
De curator heeft een beperkt deel van de administratie in ontvangst genomen
en zal onderzoek doen naar de boekhoudplicht. Over de uitkomst van zijn
onderzoek zal de curator in een volgend verslag berichten.
De curator heeft bij de bestuurder aanvullende delen van de
geautomatiseerde administratie over 2016 en 2017 opgevraagd en zal na
ontvangst zijn onderzoek voorzetten.
De curator heeft een ordner met aanvullende informatie ontvangen. Op basis
van zijn onderzoek concludeert de curator dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 4 november 2016 heeft AS Nijverdal B.V. de jaarrekening over het jaar
2015 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 13 oktober 2016
definitief zou zijn vastgesteld. Nadien heeft geen deponering van jaarstukken
meer plaats gevonden.

09-07-2018
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Op 12 november 2015 heeft AS Nijverdal B.V. de jaarrekening over het jaar
2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 6 november 2015
definitief zou zijn vastgesteld.
Op 29 april 2015 heeft AS Nijverdal B.V. de jaarrekening over het jaar 2013 bij
de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 28 april 2015 definitief zou
zijn vastgesteld.
De curator constateert dat over het jaar 2013 niet tijdig aan de
deponeringsplicht is voldaan en verw ijst naar hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De accountant heeft w el een samenstellingsverklaring afgegeven voor
de jaarrekeningen over de jaren 2013, 2014 en 2015.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van AS Nijverdal B.V. bedraagt € 91.000,--. Het
aandelenkapitaal is verdeeld in 910 aandelen van elk € 100,--. Daarvan zijn bij
de oprichting 182 aandelen geplaatst tot een totaalbedrag € 18.200,--.
Blijkens een aan de oprichtingsakte gehechte bankverklaring heeft volstorting
plaats gevonden in geld. Aangezien de vennootschap in het jaar 2000 is
opgericht is nader onderzoek naar de volstortingsverplichting niet meer zinvol
nu een eventuele vordering al is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

09-07-2018
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De curator constateert dat over het jaar 2013 niet aan de deponeringsplicht is
voldaan w aardoor er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de
curator geconstateerd dat de schuld bij de belastingdienst is ontstaan door
het "slepen" met omzetbelasting. De curator heeft de rechter-commissaris ter
zake een voorstel gedaan.
De curator heeft verhaalsinformatie bij de belastingdienst opgevraagd. Zodra
deze is ontvangen zal de curator de rechter-commissaris een nader voorstel
doen.
De curator heeft de gevraagde informatie van de belastingdienst ontvangen en
de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

19-12-2018
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De curator heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met de bestuurder
van AS Nijverdal B.V. en verw ijst naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.8
van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeuze transacties. De curator
zal in een volgend verslag berichten over de uitkomst van zijn onderzoek.
De curator heeft een aantal zaken geconstateerd w elke mogelijk paulianeus
zijn en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
De curator is van mening dat door de overdracht van de resterende vijf auto’s
aan Autobedrijf Snijders Almelo B.V. Deze de koopsom aan de boedel dient te
voldoen en de leverancier daardoor een concurrente vordering op de boedel
heeft.
Daarnaast is de curator van mening dat de overdracht van de debiteuren aan
Autobedrijf Snijders Almelo B.V. als onverplicht en derhalve paulianeus
aangemerkt dient te w orden. De curator verw ijst naar hetgeen hierover is
vermeld onder hoofdstuk 4 van dit verslag.
De curator heeft de rechter-commissaris in beide kw esties een voorstel
gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek boekhoudplicht
- Onderzoek deponeringsplicht
- Beoordeling volstortingsplicht
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Onderzoek paulianeuze transacties
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- Schikking inzake bestuurdersaansprakelijkheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15,13
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De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent voor het
verw erken van de vorderingen in dit faillissement belopen tot op de
verslagdatum een bedrag van € 15,13 incl.
BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.559,00
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De fiscus heeft een vordering ingediend voor een naheffingsaanslag
omzetbelasting over het vierde kw artaal 2016 tot een bedrag van € 89.559,-en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van artikel 21
Invorderingsw et 1990.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Tot op de verslagdatum heeft het UW V geen vordering ingediend. De curator
verw acht dat die vordering ook zal uitblijven nu er geen personeel in dienst is.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

09-07-2018
4

Volgens verklaring van de bestuurder is er sprake van één crediteur die een
bedrag van plusminus € 1.400.000,-- te vorderen heeft. De curator heeft deze
partij verzocht haar vordering in te dienen. Tot op de verslagdatum heeft de
curator deze vordering nog niet ontvangen.
Tot op 30 november 2017 hebben in totaal drie crediteuren hun concurrente
vorderingen ingediend. Deze drie crediteuren zijn aan elkaar gelieerd.
Tot op 6 juli 2018 hebben in totaal vier crediteuren hun concurrente
vorderingen ingediend. Deze vier crediteuren zijn aan elkaar gelieerd.
4

19-12-2018
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Het aantal ingediende concurrente crediteuren heeft tot op 18 december 2018
geen w ijziging ondergaan.
4

14-03-2019
6

Het aantal ingediende concurrente crediteuren heeft tot op 14 maart 2019
geen w ijziging ondergaan.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.952.017,26
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De vier concurrente crediteuren hebben tot op 6 juli 2018 vorderingen
ingediend tot een totaalbedrag van € 1.952.017,26.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.
€ 1.952.017,26

19-12-2018
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Het totaalbedrag aan ingediende concurrente crediteuren heeft tot op 18
december 2018 geen w ijziging ondergaan.
€ 1.952.017,26

14-03-2019
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Het totaalbedrag aan ingediende concurrente crediteuren heeft tot op 14
maart geen w ijziging ondergaan.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.
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De curator schat in dat faillissement zich leent voor een vereenvoudigde
afw ikkeling en heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

14-03-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven crediteuren.
- Crediteuren plaatsen op lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

09-07-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek bestaan, omvang en afw ikkeling voorraad (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 6 uren)
2. Afw ikkelen vordering rekening-courant (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren)
3. Afw ikkeling gevolgen mogelijk onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 12 uren)
4. Nader onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren
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18-12-2018
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

19-12-2018
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1. Onderzoek bestaan, omvang en afw ikkeling voorraad (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 6 uren)
2. Afw ikkelen vordering rekening-courant (hoofdstuk 3)
(3 maanden en 4 uren) (afgew ikkeld)
3. Afw ikkeling gevolgen mogelijk onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(6 maanden en 12 uren) (afgew ikkeld)
4. Nader onderzoek mogelijk paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(3 maanden en 4 uren

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.
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De curator verw acht binnen de volgende verslagperiode dit faillissement te
kunnen afw ikkelen.

14-03-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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Bijlage 2

Bijlage 3

