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Gegevens onderneming
Arjan Hiemstra B.V.
Statutair gevestigd te Alkmaar
Bezoekadres: C.F. Zeiler Boulevard 12 te (1865 BB) Bergen aan Zee
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Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een horecaonderneming.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 872.401,00

€ 40.314,00

€ 498.020,00

2017

€ 752.638,00

€ -20.553,00

€ 414.561,00

2018

€ 771.985,00

€ 8.950,00

€ 365.154,00

2019

€ 686.413,00

€ 8.107,00

€ 887.950,00

2020

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De administratie van Arjan Hiemstra B.V. w erd verw erkt door een extern
administratiekantoor. Het bestuur heeft de jaarrekening over het boekjaar
2013 tot en met 2018, de kolommenbalans over het boekjaar 2019 alsmede
de fysieke administratie ter beschikking gesteld. Cijfers over het boekjaar
2020 ontbreken.
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De curator heeft de digitale administratie laten veiligstellen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
15
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Boedelsaldo
€ 71,39
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Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
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t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 15 min

totaal

85 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Arjan Hiemstra B.V. is opgericht bij notariële akte
van 10 december 2012. Vanaf de oprichting is enig aandeelhouder en enig
bestuurder van Arjan Hiemstra B.V., de besloten vennootschap Jouke
Hiemstra B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Jouke Hiemstra
B.V. is, (naam aandeelhouder/bestuurder).
In verband met de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens,
w ordt de volledige naam van de (middellijk) aandeelhouder en bestuurder
van Arjan Hiemstra B.V. niet vermeld in dit faillissementsverslag.
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1.2 Lopende procedures
Niet bekend.
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1.3 Verzekeringen
Op naam van Arjan Hiemstra B.V. is een inventaris-goederenverzekering, een
brandverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, een kasgeldverzekering en een
ziekteverzuimverzekering afgesloten. Omdat de activa van Arjan Hiemstra
B.V. inmiddels zijn verkocht, zijn de lopende verzekeringen beëindigd.
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1.4 Huur
Arjan Hiemstra B.V. exploiteert vanaf haar oprichting onder de naam "Zilte
Zoen Bergen aan Zee" een restaurant te Bergen aan Zee. De bedrijfsruimte
van het restaurant w ordt gehuurd. De curator heeft op 23 april 2020 de
huurovereenkomst opgezegd op grond van artikel 39 Faillissementsw et.
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Omdat de koper van de activa van Arjan Hiemstra B.V. met ingang van 1 juni
2020 een nieuw e huurovereenkomst heeft gesloten met de verhuurder ter
zake van het gebruik van de bedrijfsruimte, eindigt de huurovereenkomst
met Arjan Hiemstra B.V. per 31 mei 2020. De verhuurder heeft bevestigd het
gehuurde per 31 mei 2020 als opgeleverd door de curator te beschouw en.

1.5 Oorzaak faillissement
Arjan Hiemstra B.V. exploiteert vanaf haar oprichting onder de naam "Zilte
Zoen Bergen aan Zee" een restaurant in Bergen aan Zee. Het faillissement
van Arjan Hiemstra B.V. is uitgesproken op eigen aangifte van het bestuur.
Het faillissement is volgens opgave van de bestuurder onder meer
veroorzaakt doordat de omzet vanaf half maart 2020 volledig is w eggevallen,
als gevolg van de maatregelen die vanuit de Rijksoverheid zijn genomen ter
bestrijding van het coronavirus. De horeca in Nederland moest vanaf 15
maart 2020 gedw ongen haar deuren sluiten. Arjan Hiemstra B.V. had volgens
de bestuurder al eerder te kampen met een teruglopende omzet als gevolg
van een matige w interperiode. Ook zou Arjan Hiemstra B.V. fiscale schulden
hebben. Als gevolg van de gedw ongen sluiting van het restaurant per 15
maart 2020, kon Arjan Hiemstra B.V. w egens het ontbreken van omzet niet
meer voldoen aan de betalingsverplichtingen ten opzichte van de
schuldeisers. Hierdoor liepen de bestaande schulden verder op. Het bestuur
zag hierdoor geen andere mogelijkheid meer dan het faillissement van Arjan
Hiemstra B.V. aan te vragen.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de achtergronden en
oorzaken van het faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-4-2020

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte van Arjan Hiemstra B.V. te Bergen aan Zee is een
inventaris aangetroffen. De inventaris is geïnventariseerd en gew aardeerd
door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V.
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De curator heeft de inventaris met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht aan een koper tegen betaling van een koopprijs van € 32.000,-exclusief BTW . De afw ikkeling van de verkoop en levering van de inventaris is
nog gaande. De koopprijs is nog niet bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
In de komende verslagperiode zal de activatransactie w orden afgerond en
zal w orden afgerekend met de pandhouder ter zake van de
verkoopopbrengst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot op heden fiscale vorderingen ter zake van loonheffing en
omzetbelasting ingediend tot een totaalbedrag van € 89.602,--. Ter zake van
deze fiscale vorderingen maakt de fiscus aanspraak op een bodemvoorrecht.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft ter zake van de aangetroffen bedrijfsmiddelen onder meer
de volgende w erkzaamheden verricht:
- inventarisatie en taxatie van de bedrijfsmiddelen door Nederlands Taxatieen Adviesbureau B.V;
- overleg met de bestuurder ten aanzien van de eigendom van de inventaris
en de eventuele rechten van derden;
- voorbereiding van een verkooptraject van de bedrijfsmiddelen;
- diverse contacten met de gegadigden ter zake van de mogelijke koop van
de bedrijfsmiddelen;
- contacten met de pandhouder;
- contacten met derden die menen rechten te kunnen uitoefenen op de
bedrijfsmiddelen;
- contact met de koper ter zake van de afw ikkeling van de verkoop.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bedrijfsruimte van Arjan Hiemstra B.V. in Bergen aan Zee is een
voorraad dranken en etensw aren aangetroffen. De voorraad is
geïnventariseerd en gew aardeerd door Nederlands Taxatie- en Adviesbureau
B.V.
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De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de voorraad
verkocht aan een koper tegen betaling van een koopprijs van € 500,-exclusief BTW . De afw ikkeling van de verkoop en levering van de voorraad is
nog gaande. De koopprijs is nog niet bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
In de komende verslagperiode zal de activatransactie w orden afgerond en
zal w orden afgerekend met de pandhouder ter zake van de
verkoopopbrengst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft ter zake van de aangetroffen voorraad onder meer de
volgende w erkzaamheden verricht:
- inventarisatie en taxatie van de voorraad door Nederlands Taxatie en
Adviesbureau B.V;
- overleg met de bestuurder ten aanzien van de eigendom van de voorraad
en de eventuele rechten van derden;
- voorbereiding van een verkooptraject van de voorraad;
- diverse contacten met de gegadigden ter zake van de mogelijke koop van
de voorraad;
- contacten met de pandhouder;
- contacten met derden die menen rechten te kunnen uitoefenen op de
voorraad;
- contact met de koper ter zake van de afw ikkeling van de verkoop.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Immateriële activa:
De koper van de inventaris en de voorraad gaat met ingang van 1 juni 2020
vanuit de voormalige bedrijfsruimte van Arjan Hiemstra B.V. in Bergen aan
Zee een restaurant exploiteren. De curator heeft in dit verband, met
toestemming van de rechter-commissaris, de immateriële activa van Arjan
Hiemstra B.V. verkocht aan deze koper tegen betaling van een koopprijs van
€ 2.500,-- exclusief BTW . De afw ikkeling van de verkoop en levering van de
activa is nog gaande. De koopprijs is nog niet bijgeschreven op de
faillissementsrekening. In de komende verslagperiode zal de activatransactie
w orden afgerond.
Creditsaldo:
ING Bank N.V. heeft ter zake van een creditsaldo op de zakelijke
betaalrekening een bedrag van € 71,39 overgemaakt op de
faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de jaarrekening over het boekjaar 2018 heeft Arjan Hiemstra B.V.
overige vorderingen tot een totaalbedrag van € 27.028,-- per 31 december
2018.
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Uit de beschikbare kolommenbalans over het boekjaar 2019 volgt dat Arjan
Hiemstra B.V. een vordering in rekening-courant heeft op een
zustervennootschap, JJD Hiemstra B.V., tot een totaalbedrag van € 48.621,59
per 14 april 2020. Ook blijkt uit deze kolommenbalans dat Arjan Hiemstra B.V.
een schuld in rekening-courant heeft aan haar bestuurder, Jouke Hiemstra
B.V. tot een totaalbedrag van € 101.529,96 per 14 april 2020. De besloten
vennootschappen JJD Hiemstra B.V. en Jouke Hiemstra B.V. zijn bij vonnis van
21 april 2020 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. S.
Jansen tot curator.
De curator zal nader onderzoek verrichten naar de rekeningcourantverhouding met de aanverw ante vennootschappen en naar de
overige vorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Arjan Hiemstra B.V. heeft de volgende financieringen afgesloten.
Rabobank:
Arjan Hiemstra B.V. heeft samen met haar bestuurder, Jouke Hiemstra B.V.,
en een zustervennootschap, JJD Hiemstra B.V., een concernfinanciering bij
Rabobank afgesloten, bestaande uit tw ee overeenkomsten van geldlening
d.d. 28 februari 2017, beiden met een oorspronkelijke hoofdsom van €
100.000,-- alsmede een tw eetal overeenkomsten d.d. 28 februari 2017 ter
zake van een krediet in rekening-courant, beiden met een maximum van €
25.000,--.
Rabobank heeft daarnaast op 3 mei 2018 een bankgarantie afgegeven uit
hoofde van de huur van de bedrijfsruimte van JJD Hiemstra B.V. in Egmond
aan Zee tot een bedrag van € 33.000,--.
Voor deze bancaire financieringen geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid
van JJD Hiemstra B.V., Jouke Hiemstra B.V. en Arjan Hiemstra B.V.

20-05-2020
1

Rabobank heeft uit hoofde van de hiervoor genoemde financieringen een
vordering ter verificatie ingediend tot een totaalbedrag van € 192.414,98
plus p.m.
Europese Horeca Financieringsmaatschappij:
Arjan Hiemstra B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor een door JJD Hiemstra B.V.
gesloten overeenkomst van geldlening d.d. 22 februari 2017 met Europese
Horeca Financieringsmaatschappij tot een totaalbedrag van € 40.000,--. Voor
deze overeenkomst van geldlening geldt ook een hoofdelijke
aansprakelijkheid van Jouke Hiemstra B.V. en de (middellijk) bestuurder.
Europese Horeca Financieringsmaatschappij heeft uit hoofde van de hiervoor
genoemde financiering een vordering ter verificatie ingediend tot een
totaalbedrag van € 15.999,88 plus p.m.
Huurkoop- en geldleningsovereenkomst:
Arjan Hiemstra B.V. heeft op 21 november 2014 een huurkoopovereenkomst
gesloten ter zake van de overname van de roerende zaken en de goodw ill
van het restaurant in Bergen aan Zee
Blijkens een akte van rectificatie van 12 maart 2019 is de restantschuld uit
hoofde van de huurkoopovereenkomst omgezet in een geldlening, w elke
geldlening vervolgens op 11 maart 2019 volledig is afgelost.
In verband met de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van
de betreffende huurverkoper respectievelijk geldverstrekker, w ordt de naam
van deze partij niet opgenomen in het faillissementsverslag.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Een eerste pandrecht aan Rabobank op alle huidige en toekomstige
inventaris, voorraden en vorderingen op derden uit hoofde van een
onderhandse pandakte van 28 februari 2017, geregistreerd op 8 maart 2017.
Nadien zijn op dagelijkse basis door Rabobank verzamel-pandaktes
geregistreerd.
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Daarnaast zijn door derden ter securering van de vordering van Rabobank de
volgende zekerheden verstrekt:
- een borgstelling van € 100.000,-- uit hoofde van een onderhandse akte
w elke is verleend door de middellijk bestuurder;
- een vaste borgtocht van het Ministerie van Economische Zaken.

5.4 Separatistenpositie
Aan Rabobank komt in verband met het pandrecht een separatistenpositie
toe ten aanzien van de inventaris, de voorraden en de debiteuren.
Voor zover sprake is van bodemzaken, maakt de Belastingdienst aanspraak
op een bodemvoorrecht in verband met de fiscale vorderingen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Door een aantal leveranciers is in verband met een bedongen
eigendomsvoorbehoud respectievelijk een bruikleenovereenkomst aanspraak
gemaakt op retourname van geleverde goederen. Drie leveranciers hebben
de geleverde goederen inmiddels opgehaald. Met de overige leveranciers
zijn, in verband met de verkoop en levering van de activa, nadere afspraken
gemaakt betreffende het (tijdelijk) achterblijven van de zaken respectievelijk
het ophalen hiervan.
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De afw ikkeling van deze rechten van derden zal naar verw achting in de
komende verslagperiode plaatsvinden.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Rabobank is in verband met haar pandrecht op de inventaris en de
voorraad een boedelbijdrage afgesproken van 10% van de gerealiseerde
verkoopopbrengst conform de separatistenregeling. Bovendien zijn afspraken
gemaakt ter zake van de kosten van de taxatie en de verzekeringspremies.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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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.

20-05-2020
1

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 administratie van Arjan Hiemstra B.V. w erd verw erkt door een extern
administratiekantoor. Het bestuur heeft de jaarrekening over het boekjaar
2013 tot en met 2018, de kolommenbalans over het boekjaar 2019 alsmede
de fysieke administratie ter beschikking gesteld. Cijfers over het boekjaar
2020 ontbreken.
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De curator heeft de digitale administratie laten veiligstellen.
De curator zal onderzoek verrichten naar de administratie en de naleving van
de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 18 november
2019.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Arjan Hiemstra B.V. is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Bij de
jaarrekeningen over het boekjaar 2013 tot en met 2018 is een
samenstellingsverklaring afgegeven.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de verplichting tot volstorting van het aandelenkapitaal tot een bedrag
van € 1,-- lijkt te zijn voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.641,20
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Toelichting
Er is door de verhuurder een boedelvordering ad € 6.641,20 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 89.602,00
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 192.414,98
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Toelichting
+ p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.559,92
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
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- onderzoek achtergronden en oorzaken faillissement;
- afw ikkeling verkoop en levering inventaris, voorraad en immateriële activa;
- afrekening pandhouder verkoopopbrengst roerende zaken;
- afw ikkeling resterende rechten van derden op roerende zaken;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen met bestuur en aanverw ante
vennootschap;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek eventueel paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
20-5-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

20-05-2020
1

