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

1
22-11-2021
F.09/21/158
NL:TZ:0000203767:F001
19-10-2021

R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr A.I. Mekes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Auto Heemskerk Roelofarendsveen B.V.

22-11-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Auto Heemskerk
Roelofarendsveen B.V., statutair gevestigd te Roelofarendsveen,
kantoorhoudende te (2371 EX) Roelofarendsveen aan de Alkemadelaan 1,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 28061657.

22-11-2021
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Activiteiten onderneming
Exploitatie van een (tw eedehands) handel- en reparatiebedrijf in
personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.558.035,00

€ -69.379,00

€ 388.051,00

2018

€ 1.601.116,00

€ -61.044,00

€ 307.467,00

2019

€ 1.118.946,00

€ -90.962,00

€ 279.720,00

2020

€ 845.000,00

€ -108.912,00

2021

€ 685.000,00

€ -35.740,00

22-11-2021
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Toelichting financiële gegevens
De balansw aarde bestaat voornamelijk uit voorraden gereed product en
handelsgoederen. De financiële gegevens zijn gebaseerd op jaarrekeningen
en digitale administratie (2020 en 2021).
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

22-11-2021
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Boedelsaldo
€ 4.645,40

22-11-2021
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Toelichting
Het huidige boedelsaldo is opgebouw d uit de navolgende bedragen:
- creditsaldo ING: € 33,90;
- bijdrage w interbanden: € 2.320,00;
- overname telefoonabonnementen: € 242,00;
- betaling debiteur: € 230,42;
- restitutie energie: € 1.824,38;
- kosten boedelrekening: € -5,30.
Met betrekking tot de bijdrage voor de w interbanden heeft de curator nog
contante betalingen ontvangen ad in totaal € 280,00. Dit zal nog op de
faillissementsrekening w orden gestort, evenals het kasgeld per
faillissementsdatum ad € 330,26.

Verslagperiode
van
19-10-2021

22-11-2021
1

t/m
21-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

130 uur 25 min

totaal

130 uur 25 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Hoew el de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld,
staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers
mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan
(ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen
rechten kunnen w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 18 oktober 1993. Bestuurder en enig
aandeelhouder is Auto Heemskerk Beheer B.V. Van deze vennootschap is
enig aandeelhouder en bestuurder Heemskerk Investeringsmaatschappij B.V.
Van laatstgenoemde vennootschap is de heer M.W . Heemskerk enig
aandeelhouder en bestuurder. Er is geen Raad van Commissarissen
ingesteld.
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1.2 Lopende procedures
Hiervan is tot op heden niet gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Door gefailleerde zijn de navolgende verzekeringen afgesloten: Garage
Optimaal Pakket (o.a. bedrijfsaansprakelijkheid en inventarisverzekering),
een Ziekteverzuimverzekering, een verzekering Ziektew et
Eigenrisicodragerschap en een W GA-basis- en W IA-w erknemersverzekering.
De curator inventariseert tot w elke datum premies zijn voldaan en zal tot
opzegging van de verzekeringen overgaan w anneer nodig en relevant en
daarbij aanspraak maken op premierestitutie.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Alkemadelaan 1 te
Roelofarendsveen. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de
curator de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Fw opgezegd tegen 31
januari 2022.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteert een (tw eedehands) handel- en reparatiebedrijf in
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Sinds 1972 w as het bedrijf een
Nissan-dealer. De bestuurder, de heer M.W . Heemskerk, heeft eind 2001,
samen met een broer de onderneming overgenomen van zijn vader. Op dat
moment w erd ook nog een vestiging in Leiden geëxploiteerd. De exploitatie
van deze vestiging is in 2005 beëindigd, w aarna één vestiging in
Roelofarendsveen overbleef, die de heer Heemskerk zonder zijn broer heeft
voortgezet.
De heer Heemskerk heeft medegedeeld dat het de jaren nadien nog goed
ging met de onderneming, omdat veel klanten vanuit Leiden meekw amen.
Toen in 2011 het Nissan-dealerschap w erd verloren (als gevolg van
herstructurering bij Nissan Nederland), is het echter steeds slechter gegaan
met de exploitatieresultaten van de onderneming en zou de onderneming
nooit meer w instgevend gew eest zijn. Gefailleerde bleef w el Nissan erkend
reparateur en bleef daardoor w el aftersales reparaties kunnen uitvoeren,
maar voor de verkoop w as de onderneming in principe overgeleverd aan
tw eedehands auto’s en moest een poging w orden gedaan om zichtbaarheid
en reputatie op te bouw en op het gebied van universele merken. Daartoe is
gefailleerde bijvoorbeeld lid gew orden van de formule “Autofirst”. Ook is
geprobeerd de kosten van de onderneming te verlagen (o.a. huur en
managementvergoeding). Tenslotte zijn met behulp van een BOVAG-adviseur
mogelijkheden verkend om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden binnen het
vrij omvangrijke bedrijfsterrein-/gebouw van de onderneming en daarmee
omzet te vergroten, maar deze mogelijkheden bleken veelal onvoldoende
rendabel. Het faciliteren van een parkeerplaats voor reizigers van Schiphol
bleek nog het meest lucratief, maar hier kw am met de uitbraak van de
coronapandemie in maart 2020 ook snel een einde aan, toen het vliegverkeer
drastisch afnam.
W aar in 2011 nog meer dan 10 w erknemers w erkzaam w aren bij
gefailleerde, is het personeelsbestand na het verlies van het Nissandealerschap de afgelopen jaren teruggelopen naar nog 3 w erknemers. Toen
een belangrijk personeelslid (eerste monteur) zijn arbeidsovereenkomst per
1 oktober 2021 opzegde, w as het volgens de bestuurder (echt) niet meer
mogelijk de bedrijfsvoering nog langer voort te zetten. APK-keuringen konden
bijvoorbeeld nu niet meer zelfstandig w orden verricht en de schuldenlast
(met name door geldleningen) w as al te hoog om nog meer nieuw e
investeringen te doen. De bestuurder had de afgelopen jaren al moeite om
nog levensvatbaarheid te zien in voortzetting van de onderneming, had
reeds (vergeefs) met potentiële overnamekandidaten gesproken en zag nu
dan ook geen andere uitw eg meer dan het doen van eigen aangifte van
faillissement.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten
naar de oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

22-11-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-10-2021

2

Na de van de rechter-commissaris verkregen machtiging heeft de
curator ex artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten opgezegd
tegen de rechtens kortst mogelijke termijn.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaresse van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diverse w erkplaatsmachines, gereedschappen
en overige bedrijfs- en kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de verkoopopbrengst van de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht
van de fiscus ex artikel 21 Invorderingsw et, zulks in verband met haar
vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mede in overleg met de pandhouder is alle activa getaxeerd en heeft de
curator circa 20 gegadigden (gebruikelijke faillissementsopkopers, maar ook
concullega's uit de regio) uitgenodigd om een bieding op de activa uit te
brengen. Naar aanleiding daarvan zijn 12 biedingen ontvangen, w aarvan 8
op het geheel van activa. Overige biedingen zijn uitsluitend uitgebracht op
(een deel van) de personen- en bedrijfsauto's. De curator is voornemens de
activa onderhands te verkopen aan tw ee partijen, enerzijds een partij voor
de inventaris en voorraad en anderzijds een partij voor de auto's. De curator
verw acht beide transacties op korte termijn te kunnen formaliseren.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

De bedrijfsvoorraad van gefailleerde bestaat uit
16 (personen- en bedrijfs)auto's van diverse
merken en bouw jaren, alsmede een voorraad
(veelal verouderde) auto-onderdelen en
autobanden.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Mede in overleg met de pandhouder is alle activa getaxeerd en heeft de
curator circa 20 gegadigden (gebruikelijke faillissementsopkopers, maar ook
concullega's uit de regio) uitgenodigd om een bieding op de activa uit te
brengen. Naar aanleiding daarvan zijn 12 biedingen ontvangen, w aarvan 8
op het geheel van activa. Overige biedingen zijn uitsluitend uitgebracht op
(een deel van) de personen- en bedrijfsauto's. De curator is voornemens de
activa onderhands te verkopen aan tw ee partijen, enerzijds een partij voor
de inventaris en voorraad en anderzijds een partij voor de auto's. De curator
verw acht beide transacties op korte termijn te kunnen formaliseren.
Van onderhanden w erk is geen sprake, althans de enkele reeds ingeplande
w erkplaatsafspraken zijn geannuleerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- verkoop activa.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kasgeld
totaal

Toelichting andere activa
Voor zover heden bekend is een bedrag aan kasgeld aangetroffen van €
330,26.
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Tevens zijn 2 mobiele telefonie-abonnementen overgedragen voor ieder een
bijdrage van € 100 exclusief BTW .
De curator onderzoekt tenslotte de mogelijkheden om de handelsnaam en
het klantenbestand van gefailleerde aan een derde over te dragen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Mogelijke verkoop handelsnaam en klantenbestand.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de stukken bij de eigen aangifte van het faillissement zou van debiteuren
nog circa € 30.000,00 te vorderen zijn gew eest. Veel debiteuren hebben
nadien de door hen verschuldigde bedragen reeds (op de bankrekening van
gefailleerde) voldaan. Uit de administratie volgt dat per faillissementsdatum
nog € 5.708,99 van debiteuren te vorderen zou zijn. Daarnaast is volgens de
administratie sprake van een vordering in rekening-courant op Auto
Heemskerk Beheer B.V. van € 9.030,00. Met de pandhouder is afgesproken
dat over enige tijd zal w orden bezien of nadere incassomaatregelen nodig
c.q. gew enst zijn.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- eventuele incasso debiteurenportefeuille.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij de Rabobank. De vordering van de
Rabobank per datum faillissement bedraagt € 244.174,25 p.m.
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De gefailleerde vennootschap hield tevens een bankrekening aan bij de ING
Bank N.V. Het creditsaldo per datum faillissement ad € 33,90 is op de
faillissementsrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Voor zover heden bekend is er geen sprake van leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door gefailleerde gestelde zekerheid aan de Rabobank bestaat uit
verpanding van inventaris, vorderingen op derden en voorraden blijkens
oorspronkelijke onderhandse akten d.d. 9 januari 2004.
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Daarnaast heeft Heemskerk Investeringsmaatschappij B.V. aanspraak
gemaakt op een tw eede pandrecht op machines, inventarissen, voorraden,
debiteuren en overige vorderingen en tegoeden, zulks uit hoofde van een
pandakte uit 2015. De curator dient nog te beoordelen of het pandrecht op
juiste w ijze is gevestigd en daarmee rechtsgeldig is.

5.4 Separatistenpositie
Op basis van de aan haar verstrekte zekerheden neemt de Rabobank een
separatistenpositie in en mogelijk ook Heemskerk Investeringsmaatschappij
B.V.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In de boedel zijn circa 75 sets w inter-/zomerbanden aangetroffen, die
gefailleerde voor (meest) particuliere klanten in opslag hield. Het merendeel
van de w inter-/zomerbanden is inmiddels aan de eigenaren uitgeleverd,
w aarbij aan hen is verzocht een boedelbijdrage te voldoen ter dekking van
de kosten van de door de curator hiervoor te verrichten w erkzaamheden. In
totaal is een boedelbijdrage ontvangen van € 2.600,00. Een aantal
eigenaren heeft hun w inter-/zomerbanden aan de boedel gedoneerd ter
verkoop.
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Voorts is Nissan Nederland in de gelegenheid gesteld haar corporate identity
materialen retour te nemen en zal nog een in bruikleen gegeven accuverzamelbak door de eigenaar w orden opgehaald.

5.6 Retentierechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.
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5.7 Reclamerechten
Hiervan is tot dusverre niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op
gedaan.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de Rabobank is overeengekomen dat de curator tot verkoop van de
roerende zaken overgaat op voorw aarden als vermeld in de
separatistenregeling. Bij een daadw erkelijke onderhandse verkoop komt de
boedel een boedelbijdrage toe van 15% exclusief btw met een
minimumbedrag van € 10.000,00 exclusief btw te rekenen over de door de
bank te ontvangen opbrengst van verpande roerende zaken.
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Ten aanzien van vorderingen op debiteuren zijn nog geen afspraken omtrent
een boedelbijdrage gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- inventariseren en afw ikkelen zekerheidsrechten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over diverse administratieve bescheiden, zoals
jaarrekeningen, bankafschriften, belangrijke overeenkomsten en (inkomende
en uitgaande) facturen (deels digitaal en deels fysiek).

22-11-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 8 november 2018
2018: 9 november 2019
2019: 4 november 2020
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De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van
de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op
grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

22-11-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 18.000,00, evenals het gestort
aandelenkapitaal. Een vordering tot volstorting van het aandelenkapitaal zal
zijn verjaard, aangezien de vennootschap is opgericht in 1993, zodat nader
onderzoek achterw ege zal blijven.

22-11-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal door de curator w orden onderzocht.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Dit zal door de curator w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal te zijner tijd het rechtmatigheidsonderzoek starten.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie;
- onbehoorlijk bestuur;
- paulianeus handelen.

22-11-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend, maar deze zullen in ieder
geval (kunnen) bestaan uit vorderingen ter zake:
- salaris curator: p.m.
- UW V: p.m.
- verhuurder: p.m.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 33.612,00
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Toelichting
Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal €
33.612,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 244.174,25
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Toelichting
De Rabobank heeft een preferente vordering ingediend ad in totaal €
244.174,25.
Daarnaast is mogelijk de vordering van Heemskerk Investeringsmaatschappij
B.V. preferent. Deze bedraagt volgens de stukken bij de eigen aangifte van
het faillissement in totaal € 389.000,00.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun
vorderingen in te dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde bedragen de vorderingen van
(concurrente) crediteuren op gefailleerde in totaal € 21.823,70. De
crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen in
te dienen.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak w orden
gedaan.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventariseren en controle vorderingen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hiervan is tot op heden niet gebleken.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-11-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in eerste instantie bezig houden met de verkoop van de
bedrijfsmiddelen, voorraad en eventuele overige activa en ontruiming van de
bedrijfsruimte. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de nog openstaande
vorderingen op debiteuren, de afw ikkeling van zekerheidsrechten en tot slot
zal onderzoek w orden gedaan naar de oorzaken van het faillissement en
naar de gebruikelijke rechtmatigheidsaspecten.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie het hierboven gestelde onder 10.1.

Bijlagen
Bijlagen
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