Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
22-12-2020
F.08/20/57
NL:TZ:0000132987:F003
25-02-2020

R-C
Curator

mr. R. van Eerde
mr M.A. Kerkdijk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Occasion Center Zw olle B.V.

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Occasion Center
Zw olle B.V., handelend onder de namen Occasion Centrum Zw olle B.V.,
Occasion Centre Zw olle en Exclusive Center Zw olle, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08201848,
gevestigd en kantoorhoudende te Loggerw eg 1-3, 8042 PG Zw olle,

24-03-2020
1

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

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

24-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de administratie opgevraagd. Die zou zijn opgeslagen op
computers die in het (voormalige) huurpand van Auto W ieten B.V. staan. De
curator heeft deze computers opgehaald en aan de bestuurder ter beschikking
gesteld om de administratie aan de curator af te geven. De curator is nog in
afw achting van de opgevraagde administratie.

24-03-2020
1

Intussen is de beschikbare administratie ontvangen. Jaarstukken 2018 en
2019 zijn er niet.

22-09-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 22,00

23-06-2020
2

Toelichting
Op de voormalige bedrijfsrekening van gefailleerde heeft de belastingdienst
een teruggaaf gestort. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag naar de
boedel over te maken. Dit is inmiddels op de boedel ontvangen.

Verslagperiode
van
25-2-2020

24-03-2020
1

t/m
24-3-2020
van
24-3-2020

23-06-2020
2

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

22-09-2020
3

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020
t/m
22-12-2020

Bestede uren

22-12-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

1 uur 0 min

2

3 uur 40 min

3

4 uur 5 min

4

0 uur 10 min

totaal

8 uur 55 min

Toelichting bestede uren
De uren zijn vooralsnog geregistreerd onder het faillissement van Auto W ieten
B.V. Voor zover nodig zal op een later moment een verdeling w orden gemaakt.

24-03-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is vooral aandacht besteed aan het verkrijgen
en beoordelen van de administratie.

23-06-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan beoordeling van de
ontvangen administratie en het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

22-09-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met de
bestuurder over de bevindingen van de curator m.b.t. de administratie.

22-12-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is A.W .
Pouw Holding B.V. Bestuurder van A.W . Pouw Holding B.V. is de heer Adrianus
W illem Pouw .

24-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde vennootschap heeft een garageverzekering. Deze is in verband
met een betalingsachterstand en de uitspraak van het faillissement reeds
geëindigd.

24-03-2020
1

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen huurovereenkomsten. De
onderneming van de vennootschap w erd gedreven vanuit de locatie die door
zusterbedrijf Auto W ieten B.V. w erd gehuurd.

24-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde vennootschap is in 2009 opgericht en w as gevestigd aan de
W esterholterallee 100. Nadat er in 2016 door persoonlijke en personele
omstandigheden het bedrijf minder goed liep, is de vennootschap in 2018
verhuisd naar het pand van Auto W ieten B.V. om kosten te sparen, aldus de
bestuurder. Er w erd geprobeerd alle schulden van de eerdere jaren af te
bouw en. Door marktomstandigheden en het beleid van de overheid met
betrekking tot dieselauto's liep de omzet echter verder terug. In 2019 zijn de
personeelskosten aanzienlijk verlaagd door de w erkplaats te sluiten en alleen
nog auto's te verkopen die in consignatie zijn gegeven. Tussen augustus en
december 2019 halveerde de omzet nogmaals. Door schulden bij de
autobedrijven die auto's in consignatie hadden gegeven, hebben deze
bedrijven de auto's opgehaald. Daarna w as er geen andere uitw eg dan het
faillissement aan te vragen.

24-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

24-03-2020
1

Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w as nog 1 w erknemer in
dienst, te w eten de echtgenote van bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-3-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie met UW V, w erknemer, bestuurder en rechtbank

24-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kantoorinventaris, hefbruggen, gereedschap
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In het huurpand trof de curator kantoormeubilair aan, w aaronder bureaus,
stoelen, kasten en computers, daarnaast 3 hefbruggen en diverse overige
materialen in de w erkplaats. De curator onderzoekt w elke vennootschap
eigenaar is van de bedrijfsmiddelen. Tevens claimt de verhuurder de eigendom
aan deze zaken. De curator heeft dit nog in onderzoek. ING heeft op basis van
foto's van de aanw ezige activa een w aardebepaling door NTAB laten opstellen.

24-03-2020
1

De bedrijfsmiddelen behoren toe aan de het eveneens gefailleerde Auto
W ieten B.V.. Voor verdere informatie w ordt verw ezen naar het
faillissementsverslag inzake Auto W ieten B.V..

23-06-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De eventuele opbrengst van de bodemzaken zal gereserveerd w orden ten
behoeve van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Faillissement en artikel 21
Invorderingsw et.

24-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie bestuurder, verhuurder, ING en NTAB. Tevens heeft de
curator de show room en de w erkplaats bezocht.

24-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap beschikte niet meer over eigen auto's, maar alleen over
auto's die in consignatie w aren gegeven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

24-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 298.450,44

24-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door ING zijn diverse financieringen ter beschikking gesteld, w aarvoor de
gefailleerde vennootschap samen met de eveneens gefailleerde
vennootschappen Auto W ieten B.V. en A.W . Pouw Holding B.V. hoofdelijk
aansprakelijk zijn.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen leasecontracten.

24-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten bedongen op de inventaris, de voorraden en
vorderingen op derden. De curator heeft de stukken ontvangen en zal deze
nog beoordelen.

24-03-2020
1

De stukken zijn inmiddels beoordeeld. Er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen. Met ING zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de
bedrijfsmiddelen. De aanw ezige voorraad betrof banden van de particulieren
die daar in opslag lagen.

23-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist w aar het de voorraad betreft.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

24-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

24-03-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t.

24-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank en studie stukken.

24-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn reeds eind december 2019 gestaakt.

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder.

24-03-2020
1

Een deel van de administratie is ontvangen. De curator dient nog te
beoordelen of alle administratie is ontvangen.

23-06-2020
2

Alle beschikbare administratie is ontvangen. Die informatie is echter niet
volledig. Bovendien zijn er geen jaarrekeningen opgesteld. Op basis van de
beschikbare informatie stelt de curator vast dat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan.

22-09-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot 2015 zijn tijdig gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Vanaf vanaf 2016 zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.
De curator moet nog beoordelen w at hiervan de mogelijke gevolgen zijn.

24-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek.

24-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Ja

24-03-2020
1

22-09-2020
3

Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.
Daarmee staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en w ordt
vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het
faillissement van de onderneming. De bestuurder is hierover geïnformeerd. De
curator is nog in afw achting van een reactie.
Ja
Toelichting
Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder
heeft de gang van zaken toegelicht. De toelichting van de bestuurder heeft
het oordeel van de curator over de administratie niet gew ijzigd. De
bestuurder heeft aangegeven dat hij niet over enig vermogen beschikt. Hij en
zijn echtgenote ontvangen op dit moment een uitkering. Door de bestuurder
is tevens de meest recente IB-aangifte overgelegd. Die IB-aangifte bevestigt
de mededelingen van de bestuurder. Vanw ege het ontbreken van ieder
verhaal is het nemen van maatregelen niet zinvol.

7.6 Paulianeus handelen

22-12-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-03-2020
1

Ja

22-09-2020
3

Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement hebben nog diverse betalingen aan de
bestuurder in privé plaatsgevonden, terw ijl op dat moment een faillissement
onafw endbaar w as. De bestuurder is hierover geïnformeerd. De curator is nog
in afw achting van een reactie.
Ja

22-12-2020
4

Toelichting
De bestuurder heeft de betalingen toegelicht. Volgens de bestuurder hebben
deze betrekking gehad op het contact kopen van materialen voor het bedrijf.
Gezien de beperkte omvang van de betalingen en het ontbreken van ieder
verhaal is het nemen van maatregelen niet zinvol.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er w ordt verw ezen naar hetgeen onder sub 7.5 en 7.6 is opgemerkt.

22-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse correspondentie met de bestuurder.

24-03-2020
1

Diverse correspondentie met de bestuurder. Tevens is de curator in het
voormalige huurpand gew eest om de administratie op te halen.

23-06-2020
2

De ontvangen administratie is beoordeeld en onderzocht. De bestuurder is
geïnformeerd over de bevindingen van de curator.

22-09-2020
3

Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden en nadere
informatie is beoordeeld.

22-12-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 5.795,37

22-09-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend, w aaronder haar boedelvordering
ter zake loon en premie.
€ 6.045,44

22-12-2020
4

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende boedelvordering ingediend ter zake
pensioenpremie. De totale boedelvordering van het UW V komt hiermee op €
6.045,44.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.975,00

24-03-2020
1

€ 15.769,00

23-06-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft (onder andere) aanslagen omzetbelasting opgelegd over de
maanden januari tot en met maart 2020. Hiertegen heeft de curator bezw aar
aangetekend en de fiscus verzocht deze aanslagen op nihil te zetten.
€ 4.750,00

22-09-2020
3

€ 4.892,00

22-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 7.485,05

22-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

24-03-2020
1

25

23-06-2020
2

27

22-09-2020
3

29

22-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 564.826,17

24-03-2020
1

Toelichting
Dit bedrag bevat tevens de vordering van de bank ad € 298.450,44.
€ 1.305.210,83

23-06-2020
2

€ 1.310.129,56

22-09-2020
3

€ 1.311.806,47

22-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven en voor zover zij een vorderingen hebben
ingediend zijn deze verw erkt.

24-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

24-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na ontvangst van de administratie zal de curator een
rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. Verder zal de curator de eigendom van
diverse inventaris nader onderzoeken.

24-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal de curator de administratie beoordelen en
het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

23-06-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd. De curator is in afw achting van
de reactie van de bestuurder. Daarna zal w orden besloten of en zo ja, w elke
maatregelen genomen moeten w orden.

22-09-2020
3

Hierover is al opgemerkt dat het nemen van maatregelen niet zinvol is.

22-12-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn voor de afw ikkeling van het faillissement kan de curator nog
geen uitspraken doen.

24-03-2020
1

Het onderhavige faillissement kan w orden afgew ikkeld. De curator zal de
afw ikkeling in gang zetten.

22-12-2020
4

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2021

22-12-2020
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

24-03-2020
1

Verslaglegging.

22-09-2020
3

Verslaglegging.

22-12-2020
4

Bijlagen
Bijlagen

