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

6

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/16/655

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000009935:F001

Datum uitspraak:

13-12-2016

Curator:

mr. V.H.B. Kruit

R-C:

mr. Neijt

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Autobedrijf Vrielo B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein en aldaar
kantoorhoudende aan de (3439 MC) Parkerbaan 3, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 50293540.
Activiteiten onderneming
Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe).
Omzetgegevens
2015: € 383.374,2016: € 322.030,- (t/m oktober 2016)
Personeel gemiddeld aantal
5
Saldo einde verslagperiode
€ 40.001,75
€ 49.690,57
€ 66.783,84
€ 68.865,71
€ 70.213,72

€ 52.073,08
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Datum:

11-01-2018

Verslagperiode
13 december 2016 - 6 januari 2017
7 januari - 31 maart 2017
1 april - 16 juni 2017
17 juni - 22 september 2017
23 september - 15 december 2017
16 december - 5 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
46,50 uur
59,9
14,10
13,2
14,3
3,2
Bestede uren totaal
46,50 uur
106,40
120,50
133,7
148
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151,2
Toelichting
Gefailleerde is opgericht in 2010. De onderneming bestaat echter al vanaf 1979. De aandelen
van gefailleerde worden gehouden door de heer Loffeld, tevens de enig bestuurder. In
JHIDLOOHHUGHZHUGHHQDXWREHGULMIJHs[SORLWHHUGGDW]LFKEH]LJKLHOGPHWUHSDUDWLHVHQ
onderhoud en de handel in occasions.
Volgens de bestuurder kampte gefailleerde al enige tijd met lage omzetten en te hoge kosten,
met name van huisvesting. In de maanden voor faillissement is met de Belastingdienst
gesproken over een regeling en toen bleek dat die geen doorgang zou vinden, heeft de
bestuurder het faillissement aangevraagd.
Gefailleerde huurde een pand aan de Parkerbaan 3 in Nieuwegein. Er waren vijf
personeelsleden in dienst. Tot de boedel behoren bedrijfsinventaris (kantoor en werkplaats),
enkele bedrijfsauto's, een handelsvoorraad tweedehands voertuigen en een bescheiden
voorraad onderdelen. Ook zijn er openstaande vorderingen op derden. Op deze activa rust
een pandrecht van Rabobank.
In de dagen na faillissement zijn nog enkele opdrachten uitgevoerd en zijn de bij gefailleerde
opgeslagen winterbanden geretourneerd aan de betreffende eigenaren.
Alle activa (inclusief de goodwill), behoudens de voorraad occasions, zijn in de eerste
verslagperiode verkocht aan een derde die de onderneming van gefailleerde wenst voort te
zetten. Ook de personeelsleden van gefailleerde zijn in dienst getreden van deze derde.
In de tweede verslagperiode is de voorraad occassions geveild. Ook is in samenspraak met de
bank de incasso van openstaande vorderingen opgestart. Op de boedelrekening is het batige
saldo van een rekening die gefailleerde aanhield bij ING ontvangen. Ook is het kasgeld (incl.
de na datum faillissement gegenereerde omzet) gestort op de boedelrekening.
In de derde verslagperiode heeft de curator de incasso van openstaande vorderingen
voortgezet. Ook is een begin gemaakt met het onderzoek van de administratie.
In de vierde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de administratie afgerond.
Daarnaast is de incasso van de debiteuren grotendeels afgerond.
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie heeft de curator in de vijfde
verslagperiode besloten om geen rechtsmaatregelen in te stellen tegen de bestuurder (zie
paragraaf 7.5).
Daarnaast is de incasso van de debiteuren afgerond (zie paragraaf 4.1).

In de zesde verslagperiode heeft de curator afgerekend met de pandhouder (zie
paragraaf 4.1). Aangezien daarmee een einde is gekomen aan alle werkzaamheden in
het faillissement, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement
voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

De heer Loffeld is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.
1.2

Winst en verlies
2015: - € 40.225,2016: - € 28.193,- (t/m oktober 2016)

1.3

Balanstotaal
2015: € 160.739,2016: (nog) niet bekend.

1.4

Lopende procedures
Er zijn vooralsnog geen lopende procedures bekend.

1.5

Verzekeringen
Voorzover er nog lopende verzekeringen zijn, zal de curator onderzoeken of er recht op
restitutie van verzekeringspenningen bestaat.

1.6

Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfsgebouw aan de Parkerbaan 3 in Nieuwegein. De huur is
opgezegd ex artikel 39 Fw.

1.7

Oorzaak faillissement
De curator zal op termijn onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator heeft geen reden te twijfelen aan de door de bestuurder genoemde oorzaken van
het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
5

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
5
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Datum:

11-01-2018

Datum ontslagaanzegging
15 decmeber 2016

2.4

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Tot de boedel behoort bedrijfsinventaris (werkplaats en kantoor). Deze inventaris is tezamen
met andere activa verkocht.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 24.776,54

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing vanwege het bodemvoorrecht van de fiscus.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
*HOHWRSGHVXEVWDQWLsOHYRUGHULQJYDQGHILVFXV]DOGHRSEUHQJVWYDQGHERGHP]DNHQWHQ
bate komen van de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus (art. 57 lid 3 Fw).
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Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Zie bijlage(n).

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Tot de boedel behoort een voorraad onderdelen, een voorraad occasions en drie bedrijfsauto
V'HRQGHUGHOHQHQEHGULMIVDXWRV]LMQLQPLGGHOVYHUNRFKW'HRSEUHQJVWNRPWQDDIWUHNYDQ
een boedelbijdrage ten bate van de bank. De voorraad occasions zal in de komende
verslagperiode te gelde worden gemaakt door middel van een internetveiling.
Na datum faillissement zijn enkele reparaties uitgevoerd. Ook zijn winterbanden
geretourneerd. Dit heeft tot een opbrengst geleid van per saldo in totaal € 2.080.73. Dit bedrag
is door de curator in bezit genomen en zal in de komende verslagperiode op de
boedelrekening worden gestort.
In de tweede verslagperiode zijn de occassions van gefailleerde geveild. De netto-opbrengst
bedraagt € 18.881,06. Dit bedrag is nog niet ontvangen op de boedelrekening.
Het bedrag van € 2.080,73 is inmiddels gestort op de boedelrekening. Zie hierover onder 6.1.
Van de bruto opbrengst (per abuis werd in een eerder verslag gesproken van netto-opbrengst)
resteert na aftrek kosten een bedrag van 16.493,36. Daarvan is inmiddels een bedrag van €
14.963,36 ontvangen op de boedelrekening. In de komende verslagperiode zal het resterende
bedrag van € 1.530,- worden voldaan.
Het resterende bedrag van € 1.530,- is inmiddels op de boedelrekening voldaan.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
9RRUUDDGHQEHGULMIVDXWRV¼10.223,46
OHW: € 2.080,73
Occassions: € 18.881,06
Voorraad: € 16.493,36

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
%RHGHOELMGUDJHYHUNRRSEHGULMIVDXWRVHQYRRUUDDG¼ WHYHUPHHUGHUHQPHW%7: 
Boedelbijdrage veiling occassions: € 1.888,11 (te vermeerderen met BTW).

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Zie bijlage(n).
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Andere activa: Beschrijving
Ook de goodwill is verkocht voor een bedrag van € 5.000,-.
De curator heeft kasgeld van gefailleerde in bezit genomen. Die bevat ongeveer € 700,00. In
de tweede verslagperiode zal de inhoud van de kas op de boedelrekening worden gestort.
De inhoud van de kas is gestort op de boedelrekening. Het betreft een bedrag van € 645,30.
op een rekening van gefailleerde, aangehouden bij ING is een batig saldo van € 814,06
aangetroffen. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Goodwill: € 5.000,00
Kas: ongeveer € 700,00.
Kas: € 645,30
Saldo ING: € 814,06

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Zie bijlage(n).

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Tot de boedel van gefailleerde behoort een debiteurenportefeuille met een nominale waarde
van ruim € 30.000,- . Op deze vorderingen rust een pandrecht van Rabobank. De curator gaat
namens de bank over tot incasso van deze vorderingen tegen een boedelbijdrage van 20% (te
vermeerderen met BTW).
In de tweede verslagperiode is de incasso van openstaande vorderingen opgestart. Er is vanaf
GDWXPIDLOOLVVHPHQWHHQEHGUDJYDQ¼JHwQFDVVHHUGZDDUYDQ¼RSGH
boedelrekening.
,QPLGGHOVLVHHQEHGUDJYDQ¼JHwQFDVVHHUG'HLQFDVVR]DOQDDUYHUZDFKWLQJLQGH
komende verslagperiode worden afgerond.
In de vierde verslagperiode is de incasso van openstaande vorderingen grotendeels afgerond.
Een aantal debiteuren is niet overgegaan tot betaling. Deze debiteuren zullen een laatste
aanmaning ontvangen, waarna de curator een eindafrekening zal opstellen voor de
pandhouder.
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In de vijfde verslagperiode heeft de curator getracht af te rekenen met de bank omtrent de
eerder overeengekomen boedelbijdrages. De bank heeft vooralsnog niet met de concept
afrekening willen instemmen. De curator wenst deze situatie thans zo spoedig mogelijk op te
lossen, omdat dit het laatste punt betreft dat afwikkeling van onderhavig faillissement in de
weg staat.
In de zesde verslagperiode heeft de curator met de bank afgerekend conform de eerder
overeengekomen boedelbijdrages en de laatste plooien glad gestreken.
4.2

Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 25.758,21
€ 26.964,19
€ 27.566,10
€ 28.845,50 op basis van de debiteurenlijst
€ 12.221,93 buiten de debiteurenlijst om

4.3

Boedelbijdrage
20%

4.4

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).
Diverse correspondentie met debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering ingediend van € 108.836,12. Deze is nog niet opgenomen in de
crediteurenlijst.
De vordering van Rabobank is inmiddels opgenomen in de crediteurenlijst.
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Leasecontracten
Gefailleerde leasete drie voertuigen (operational). Met de lease-maatschappij vindt overleg
plaats over retournering van deze voertuigen.
In de tweede verslagperiode zijn de lease-voertuigen geretourneerd.

5.3

Beschrijving zekerheden
Ten behoeve van Rabobank zijn pandrechten gevestigd op (kortheidshalve) inventaris,
voorraad en vorderingen op derden.

5.4

Separatistenpositie
Zie hierboven.

5.5

Boedelbijdragen
Roerende zaken: 10%
Vorderingen: 20%

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een bescheiden hoeveelheid onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is inmiddels
door de curator geretourneerd.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement heeft de curator de onderneming van gefailleerde enkele dagen
voortgezet. Er zijn in dat verband enkele reparaties uitgevoerd en winterbanden
geretourneerd.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
De resultaten (€ 2.080,73) zullen in het volgende financieel verslag worden opgenomen.
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In de tweede verslagperiode is het bedrag van € 2.080,73 gestort op de boedelrekening.
6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Zie bijlage(n).

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie van gefailleerde in bezit genomen. Op het eerste gezicht lijkt
die te voldoen aan de daaraan gestelde eisen.
De administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van gefailleerde zijn steeds tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Vanwege de omvang van (de onderneming van) gefailleerde niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De aandelen zijn bij oprichting volgestort.
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Onbehoorlijk bestuur
De curator zal t.z.t. onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur.
De curator heeft grote delen van de administratie inmiddels onderzocht. Er hebben (kort) voor
faillissement diverse overboekingen plaatsgevonden die vragen oproepen. De curator zal
daarover in gesprek treden met de bestuurder.
Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie heeft de curator de bestuurder om
een nadere toelichting gevraagd.
De curator heeft vastgesteld dat enige tijd voor datum faillissement betalingen hebben
plaats gevonden ter hoogte van € 4.874,91 die in zijn ogen kwalificeren als
selectief. Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat er sprake is van een rekening-courant
vordering op de bestuurder ter hoogte van € 28.558,-. Gelet op diens
verhaalspositie heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - besloten
om geen rechtsmaatregelen in te stellen richting de bestuurder.

7.6

Paulianeus handelen
De curator zal t.z.t. onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.
In onderzoek.
Buiten de betalingen zoals weergegeven onder 'Onbehoorlijk bestuur' is de curator niet
gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).
correspondentie bestuurder, bestuderen administratie

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn behoudens door claimsagent geen boedelvorderingen ingediend.
Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 24.761,18.
Naast de vordering van het UWV bestaat er een vordering van ClaimsAgent ter hoogte van €
142,18.
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Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft een vordering van € 124.209,00 ingediend.
De vordering van de belastingdienst is verhoogd tot € 144.847,-.
De vordering van de belastingdienst is verhoogd tot € 203.908,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
€ 10.654,62

8.4

Andere pref. crediteuren
Niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
14 (incl. Rabobank).
39
43
44

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is een bedrag van € 146.823,- aan concurrente vorderingen ingediend (incl.
Rabobank).
€ 242.503,83
€ 243.661,97
€ 243.841,29

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Aangezien in deze verslagperiode een einde is gekomen aan alle werkzaamheden, zal
de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor
opheffing wegens gebrek aan baten.
8.8

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).
correspondentie crediteuren

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

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
Nog niet bekend.
Zie paragraaf 8.7.

10.2

Plan van aanpak
In de tweede verslagperiode vindt de verkoop van de voorraad occasions plaats. De curator
zal het kasgeld storten en zich voorts bezig houden met de incasso van openstaande
vorderingen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.
In de derde verslagperiode zal de curator zich blijven bezighouden met de incasso van
openstaande vorderingen. Verder ziet de curator erop toe dat de veilingopbrengst wordt
gestort op de boedelrekening. Ook zal de administratie aan een onderzoek worden
onderworpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.
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In de vierde verslagperiode zal de curator de incasso van openstaande vordering voortzetten.
Ook zal het onderzoek van de administratie worden afgerond. Ten slotte zal de bestuurder om
opheldering worden verzocht over de overboekingen voor faillissement. Voor het overige
vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.
In de vijfde verslagperiode zal de curator in gesprek treden met de bestuurder naar aanleiding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Verder ontvangen de laatste openstaande debiteuren een
laatste brief, waarna de curator een afrekening met de pandhouder zal opstellen. De
verwachting is dat hierna het faillissement zal worden afgewikkeld.
In de zesde verslagperiode zal de curator de discussie omtrent de verdeling van de opbrengst
en de boedelbijdrages in overleg met de pandhouder gaan oplossen, zodat het faillissement
kan worden voorgedragen voor afwikkeling.
Zie paragraaf 8.7.
10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Over drie maanden na heden.
Binnen drie maanden na heden.
Binnen drie maanden.
Niet van toepassing.

10.4

Werkzaamheden
Zie bijlage(n).
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