Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.08/17/28

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000010882:F001

Datum uitspraak:

31-01-2017

Curator:

mr M.W.G. Versendaal

R-C:

mr. A.E. Zweers

Algemeen
Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Autobedrijf Schulten Raalte B.V. (hierna: ³de vennootschap´
Statutair adres:
Praamstraat 2, 8102 HM Raalte
Vestigingsadres:
Praamstraat 2, 8102 HM Raalte
Correspondentieadres:
Postbus 245, 8100 AE Raalte
KvK-nr: 52771318
Activiteiten onderneming
de vennootschap drijft een onderneming die zich ±volgens opgave in het Handelsregister ±
bezig houdt met handel in en reparatie van personenauto¶s en lichte bedrijfsauto¶s (geen
import van nieuwe). De uitoefening van het automobiel- en garagebedrijf, het
motorrijwielbedrijf, het gemotoriseerd rijwielbedrijf, alsmede een bedrijf in het uitdeuken en
spuiten van automobielen.
Omzetgegevens
2016: nog niet bekend
2015: € 924.167,2014: € 912.729,-

Personeel gemiddeld aantal
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld
DDQWDOSHUVRQHHOVOHGHQppQ
Saldo einde verslagperiode
€0 ,00
verslag 2:
€ 2.328,43
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verslag 3:
€ 24.356,72
verslag 4:
€ 24.356,72
verslag 5:
€ 19.262,63
Verslagperiode
31 januari 2017 t/m 14 maart 2017
verslag 2:
15 maart 2017 t/m 16 juni 2017
verslag 3:
17 juni 2017 t/m 26 september 2017
verslag 4:
27 september 2017 t/m 15 januari 2018
verslag 5:
16 januari 2018 t/m 29 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
48,00 uren
verslag 2:
47,0 uren
verslag 3:
21,8 uren
verslag 4:
6,7 uren
verslag 5:
5,5 uren
Bestede uren totaal
48,00 uren

Pagina 2 van 14

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

14-02-2018

verslag 2:
95,0 uren
verslag 3:
116,8 uren
verslag 4:
123,5 uren
verslag 5:
129,0 uren
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
De vennootschap Autobedrijf Schulten Raalte B.V. is op 18 mei 2011 opgericht en in het
Handelsregister ingeschreven sedert 23 mei 2011. De aandelen van de vennootschap worden
gehouden door Schulten Beheer B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door
de heer A.B.G.M. Schulten.
Op 28 februari 2017 is Schulten Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard, waarbij de
curator ook tot curator is aangesteld.

verslag 2:
Op 3 mei 2017 is Schulten B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr.
A.E. Zweers tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. T.H. Bruning als curator.
1.2

Winst en verlies
2016: nog niet bekend
2015: € 80.513,- (verlies)
2014: € 145.707,- (verlies)
Bron: jaarrekeningen.
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Balanstotaal
2016: nog niet bekend
2015: € 88.541,2014: € 85.474,Bron: jaarrekeningen.

1.4

Lopende procedures
Volgens opgave van de directie zijn de vennootschappen niet betrokken bij lopende
procedures.

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschappen de
navolgende verzekeringen gesloten:
- Een Garage Optimaal Pakket Polis bij Bovemij;
- Een overlijdensrisicoverzekering op de bestuurder bij Interpolis.
9RRU]RYHUGH]HYHU]HNHULQJHQQLHWUHHGVYRRUIDLOOLVVHPHQWZDUHQJHsLQGLJGGRRUPLGGHOYDQ
royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve
indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in
stand diende te blijven. De curator is nog onbekend met een eventuele premierestitutie in
YHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQGHYHU]HNHULQJHQ
Met betrekking tot het tijdens het faillissement vooralsnog voort te zetten verzekeringen heeft
de curator de zekerheidsgerechtigden verzocht de betaling van de premie voor hun rekening te
nemen.

1.6

Huur
De vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Praamstraat 2 te (8102 HM) Raalte.
Verhuurder is: Schulten B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator conform artikel 39 Fw en zal op grond
hiervan eindigen per 31 mei 2017.
Schulten B.V. is niet de eigenaar van het pand en huurt het pand van de eigenaar M.E. van
Hasselaar Beheer B.V.. Het pand wordt door Schulten B.V. onderverhuurd aan Autobedrijf
schulten Raalte B.V. Dit wordt volgens de eigenaar van het pand zonder zijn toestemming
gedaan. De eigenaar is voornemens d.m.v. een kort geding ontruiming te eisen. De curator
heeft dit in onderzoek.

verslag 2:
Op 8 mei 2107 is Schulten B.V. door de rechtbank in Overijssel failliet verklaard. In verband
met de problematiek rond de oplevering met de verhuurder is na faillissement van Schulten
B.V. overleg gevoerd met de curator, mr. T. H. Bruning, en is de huurovereenkomst met
wederzijds goedvinden per 2 mei 2017EHsLQGLJG
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Oorzaak faillissement
Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die de
faillissementen tot gevolg hebben gehad.
Het bedrijf heeft als (bijna) alle bedrijven in Nederland en het eurogebied te maken gehad met
de algehele economische neergang vanaf 2008 waardoor het consumentenvertrouwen lange
tijd is gedaald en de consumentenbestedingen (en daarmee de omzetten) zijn teruggelopen.
De oplopende verliezen van de laatste jaren en het ontbreken van mogelijkheden om binnen
het bedrijf het vaste kostenniveau structureel te verlagen en daarmee het tij te keren hebben
het bestuur uiteindelijk doen besluiten eigen aangifte van faillissement te doen.
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog vervolgen.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
2SGHGDWXPYDQXLWVSUDDNYDQKHWIDLOOLVVHPHQWZDVHUppQSHUVRQHHOVOLGLQYDVWHGLHQVW

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
1.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomst op 2 februari 2017 opgezegd.

2.4

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische
en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het
UWV.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerde vennootschap
±bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen welke hij door Waardemeesters heeft laten
taxeren. Al deze zaken zijn (voor zover geen leasezaken en/of vallend onder een
eigendomsvoorbehoud) rechtsgeldig (stil) verpand aan de Rabobank Salland.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Op korte termijn zal internetveiling plaats gaan
vinden.
verslag 2:
De internetveiling is afgewikkeld en de verkoopopbrengst ad € 18.396,08 zal op korte termijn
worden uitgekeerd op de boedelrekening.
verslag 3:
De verkoopopbrengst is op de boedelrekening ontvangen.
verslag 4:
De afrekening van de veilingkosten zijn niet correct verwerkt door het veilinghuis. De curator is
hierover in overleg met het veilinghuis.
verslag 5:
Het veilinghuis heeft de facturatie gecorrigeerd en de curator heeft dit onderdeel afgewikkeld.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De curator en de pandhouder zijn in onderhandeling over de boedelbijdrage.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris. Aangezien de relevante
belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken overschrijden loopt de opbrengst
daarvan via de boedel.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband
houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
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verslag 2:
Er hebben tal van met de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.
Verslag 4:
De curator heeft overleg gevoerd met het veilinghuis in verband met de onvolledige facturatie
van veilingkosten. Op korte termijn zal dit opgelost zijn.
verslag 5:
Dit onderdeel is afgewikkeld.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is geen onderhanden werk portefeuille en enige geringe voorraad aangetroffen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
zie hiervoor sub 3.6.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Zie hiervoor sub 3.7.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden alsmede tal van met (de
voorbereiding van) de verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere activa aangetroffen

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Zie hiervoor sub 3.6.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband
houdende werkzaamheden plaatsgevonden.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de
debiteurenvorderingen € 2.550,73 bedraagt.
verslag 5:
De overige debiteurenposten dienen als oninbaar te worden beschouwd
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Opbrengst
(U]LMQQRJJHHQGHELWHXUHQJHwQFDVVHHUGHQKHWLVQRJQLHWGXLGHOLMNRIHQ]RMDZDWYRRU
opbrengst gerealiseerd kan worden.
verslag 2:
De tot 16 juni 2017 gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 991,65.
verslag 3:
De tot 26 september 2017 gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt €
991,65.

4.3

Boedelbijdrage
Op de vorderingen van de vennootschap rust geen pandrecht zodat een boedelbijdrage niet
aan de orde is.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht en heeft contacten
onderhouden met diverse betrokkenen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap verstrekte
kredietfaciliteit per datum faillissement een bedrag van € 71.395,59 + p.m. wegens rente en
kosten te vorderen.

5.2

Leasecontracten
De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschappen
zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van Rabobank Salland:
- Verpanding in eerste verband van alle huidige en toekomstige inventaris, huidige en
WRHNRPVWLJHYRRUUDGHQppQHQDQGHUYRRU]RYHUHLJHQGRPHQQLHWEHODVWPHWHHQHHUVWH
pandrecht ten behoeve van derden.
- Verpanding van de overlijdensrisico verzekering;

5.4

Separatistenpositie
Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van
separatist.
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Boedelbijdragen
Verwezen wordt naar respectievelijk 3.4, 3.7, 3.11, 4.3 en 6.6.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
'HFXUDWRUKHHIWGHEHNHQGHVFKXOGHLVHUVVFKULIWHOLMNJHwQIRUPHHUGRYHUGHIDLOOLVVHPHQWHQ
waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn
uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers
gebruik gemaakt. Dit onderwerp is verder in onderzoek.
verslag 2:
De curator heeft een ophaaldag georganiseerd en de betreffende schuldeisers in de
gelegenheid gesteld de zaken terug te nemen op de ophaaldag. Vijf schuldeisers hebben van
deze gelegenheid gebruik gemaakt. Aldus zijn alle eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op
reclamerechten.

5.8

Reclamerechten
De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een
recht van retentie.

5.9

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn
besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen
zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.
verslag 2:
De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De werkzaamheden zijn reeds voor datum faillissement door de bestuurder gestaakt en er is
geen onderhandenwerk portefeuille aangetroffen. Een voortzetting heeft derhalve niet
plaatsgevonden.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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Doorstart: Beschrijving
Er hebben zich geen gegadigden voor een mogelijke doorstart van de onderneming bij de
curator gemeld hetgeen gelet op het ontbreken van een serieuze onderhandenwerkportefeuille
en het reeds voor datum faillissement staken van de werkzaamheden verklaarbaar is.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Zie hiervoor sub 3.7.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden
plaatsgevonden zoals inventarisatie en onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten
met alle betrokkenen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is van de vennootschap een ordentelijke administratie aangetroffen die naar het zich laat
aanzien aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Dit onderwerp wordt verder onderzocht.
verslag 3:
Het onderzoek is vrijwel geheel afgerond. De onderzochte boekhouding voldoet aan de
daaraan te stellen eisen.
Het onderzoek in deze is afgerond. Er is aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschappen zijn altijd tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator moet hier nog onderzoek naar doen.
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verslag 3:
Aangezien de vennootschap is opgericht in 2011 is een eventuele vordering tot volstorting
verjaard, zodat naar dit onderwerp om pragmatische redenen geen verder onderzoek is
gedaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor mogelijk onbehoorlijk bestuur
aangetroffen.
verslag 3:
Het onderzoek is vrijwel geheel afgerond. Er is nog niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek is afgerond. Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft nog geen aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.
verslag 3:
Het onderzoek is vrijwel afgerond. Er is nog niet gebleken van paulianeus handelen.
Het onderzoek is afgerond. Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is
schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.
verslag 3:
Administratie is onderzocht, gegevens zijn uitgewisseld met de heer Schulten, een bespreking
met de heer Schulten heeft plaats gevonden.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering
van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een vordering van het UWV ter zake van
overgenomen loonverplichtingen.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 2.201,00.
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verslag 2:
De Belastingdienst heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 7.394,00.
8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.
verslag 2:
Tot dusverre heeft het UWV preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad €
3.083,52.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Tot dusverre hebben 15 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag
ad € 19.093,84.
verslag 2:
Tot dusverre hebben 29 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag
ad € 256.988,00.
verslag 3:
Tot dusverre hebben 34 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag
ad € 266.427,16.
verslag 4:
Tot dusverre hebben 35 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag
ad € 342.145,32.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Zie sub 8.5.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verwachting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te verwachten)
boedelvorderingen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de
toestand van de boedel.
verslag 3:
De curator verwacht in de komende verslagperiode het faillissement voor afwikkeling voor te
dragen, waarbij duidelijk zal worden op welke wijze er afgewikkeld gaat worden.
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verslag 5:
Gelijktijdig met het indienen van onderhavig verslag wordt het faillissement voorgedragen voor
opheffing wegens gebrek aan baten.
8.8

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en
(telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.
verslag 2:
De werkzaamheden zijn gecontinueerd.
verslag 3:
De werkzaamheden zijn gecontinueerd.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn
derhalve niet aan de orde.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
verslag 5:
Zie 8.7. Het faillissement wordt afgewikkeld.
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Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- verkoop activa;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

verslag 2:
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- afwikkeling verkoop activa;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

verslag 3:
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- onderzoek als bedoeld in punt 7.

verslag 4:
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- debiteurenincasso;
- afwikkeling van de afrekening met het veilinghuis.

verslag 5:
De curator houdt zich enkel nog bezig met het afwikkelen van het faillissement.
10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt medio juni 2017 ingediend.
verslag 2:
Het volgende verslag wordt medio september 2017 ingediend.
verslag 3:
Het volgende verslag wordt eind december 2017 ingediend.
verslag 4:
Het volgende verslag wordt medio april 2018 ingediend.
verslag 5:
Dit is het laatste verslag. Er zal geen volgend verslag worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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