Faillissement Privateer Yachts B.V. in liquidatie (F 17/19/6)
Openbaar verslag 3 tevens EINDVERSLAG

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 15 januari 2019 is de
besloten vennootschap Privateer Yachts B.V. in liquidatie, statutair gevestigd te Uitwellingerga,
kantoorhoudende te (8624 HW) Uitwellingerga aan het adres Leyesleatwei 2, in staat van
faillissement verklaard met benoeming van mr. H.J. Idzenga tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. G. Rol tot curator.
De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als ‘’Privateer’’.
Activiteiten onderneming
Het bouwen van luxe stalen plezierjachten met een lengte van 15 tot 20 meter.

Financiële gegevens

Jaar

Omzet

2018
2017
2016

Nnb
€ 3.046.697
€ 602.362

Winst en
verlies
€ 349.156,05€ 83.966€ 598.061-

Balanstotaal
Nnb
€ 216.611
€
91.432

Toelichting financiële gegevens
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2018 waren gemiddeld 8 personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
€ 13.028,69
Verslagperiode
1 juni t/m 6 september 2019
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 15,0 uur
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 81,9 uur
Toelichting
Op 16 januari 2019 heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder van Privateer, de
heer P. Janssen plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en de gang van
zaken van het faillissement besproken.
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Inventarisatie
Directie en organisatie
Zie bijlage bij dit verslag: organogram.
Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
Verzekeringen
Alle verzekeringen waren reeds voor datum faillissement beëindigd. Er wordt geen
premierestitutie verwacht. Uit controle is gebleken dat er nog een teruggave premie van € 97,86
is te verwachten. De verzekeraar is verzocht dit bedrag over te maken aan de boedel.
Na overleg met verzekeraar en tussenpersoon is gebleken dat slechts € 47,84 aan
premierestitutie is te vorderen. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.
Huur
Voor het faillissement huurde Privateer Yachts BV het bedrijfspand aan de Leyesleatswei 2 in
Uitwellingerga van Dirk Nauta Beheer BV.
Deze huurovereenkomst is beëindigd per 30 november 2018.
Voor het faillissement huurde Privateer Yachts BV het bedrijfspand aan de Leyesleatswei 7 in
Uitwellingerga van Zomar Beheer BV.
Deze huurovereenkomst is beëindigd per 1 oktober 2018.
Oorzaak faillissement
Bij de indiening van de eigen aangifte van het faillissement wordt als oorzaak van het
faillissement aangegeven:
‘De afgelopen jaren zijn meerder reorganisaties doorgevoerd. Echter het segment cq
doelgroep werd steeds kleiner en de kosten voor het verkrijgen van opdrachten wogen
niet meer op tegen de revenuen. De vergrijzende markt in combinatie met de euro-crisis
en de oprukkende concurrentie heeft ervoor gezorgd dat de orderportefeuille
onvoldoende gevuld was en er is ook geen zicht op voldoende nieuwe opdrachten.
Alternatieven om het bedrijf te verbreden liepen stuk op, of de locatie, (geen eigen helling
mogelijkheden) of op aanwezige kennis (snel varend aluminium) danwel op financiële
mogelijkheden (andere locatie).
De lege orderportefeuille en de grote schuld aan de enig aandeelhouder is aanleiding
geweest om de activiteiten te stoppen. Op 13 september 2018 is een ontbindingsbesluit
genomen.
De vennootschap is in liquidatie gegaan m.i.v. 13 september 2018. Alhoewel de liquidatie in een
vergevorderd stadium verkeerde heeft de vereffenaar gemeend het faillissement te moeten
aanvragen nadat gebleken was dat een opdrachtgever dreigde met claims en een gerechtelijke
procedure.

Personeel

Pagina 2 van 7

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie geen werknemers
meer in dienst van Privateer Yachts BV. Alle arbeidsovereenkomsten zijn van rechtswege
beëindigd of met wederzijdse instemming beëindigd in het kader van de liquidatie.
Aantal in jaar voor faillissement
Het jaar voorafgaand aan het faillissement waren 8 werknemers in dienst bij Privateer Yachts BV.
Datum ontslagzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
Niet van toepassing.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
Onroerende zaken: hoogte hypotheek
Onroerende zaken: boedelbijdrage
Onroerende zaken: werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen: beschrijving
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen omdat deze voorafgaande aan het faillissement in het
kader van de liquidatie zijn verkocht.
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
Niet van toepassing.
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
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Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.
Andere activa: beschrijving
De curator heeft twee bankrekeningen (Rabobank en Abn Amro bank) aangetroffen met een
positief saldo van in totaal: € 13.152,05.
Het saldo van de Rabobank is bijgeschreven op de boedel ten bedrage van € 13.080,86.
ABNAMRO is herhaaldelijk verzocht het saldo van € 71,19 bij te schrijven. Dit is tot op heden niet
gebeurd.
Het bedrag van € 71,19 is bijgeschreven op de boedelrekening.
Andere activa: verkoopopbrengst
Andere activa: werkzaamheden

Debiteuren
Omvang debiteuren
De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 97,86. De enige debiteur is
aangeschreven. Het betreft hier de premierestitutie als omschreven in “Verzekeringen” voormeld.
Afgewikkeld.
Opbrengst
Nog niet bekend.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
Niet van toepassing.
Leasecontracten
Voor zover de curator bekend is Privateer geen partij bij een leaseovereenkomst.
Beschrijving zekerheden
Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.
Boedelbijdragen
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Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud.
Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie.
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.
werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de
crediteuren aangeschreven.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing
Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
Niet van toepassing.
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode nader
onderzoeken. Onderzoek is afgerond. Er is aan de boekhoudplicht voldaan.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 21-12-2018 derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 26-04-2018 derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 27-06-2016 derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 13-07-2015 derhalve tijdig.
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
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Stortingsverpl. Aandelen
De aandelen zijn volgestort.
Onbehoorlijk bestuur
De curator doet onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Dit onderzoek wordt
voortgezet. Er is geen aanleiding voor verder onderzoek. Afgewikkeld.
Paulianeus handelen
De curator doet onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde
verrekeningen in het zicht van het faillissement. Dit onderzoek wordt voortgezet.
Er is geen aanleiding voor verder onderzoek. Afgewikkeld.
werkzaamheden
De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen en een aanvang gemaakt
met het boekenonderzoek.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus
De Fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
Andere preferente crediteuren
Er hebben zich geen overige preferente crediteuren bij de curator gemeld.
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op
heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.
Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 760.213,44.
Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.
werkzaamheden
Inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

Procedures
Naam wederpartij(en)
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De curator is niet bekend met lopende procedures.
Aard procedures
Stand procedures
werkzaamheden

overig
Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek
naar de bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase. De
curator kan daarom nog niet aangeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
In de volgende verslagperiode kan naar verwachting het faillissement voor opheffing worden
voorgedragen.
Dit is het eindverslag. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek
aan baten ex artikel 16 Fw.
Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog
niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
- Incasso debiteur/premierestitutie
- Monitoren bijschrijving saldo ABNAMRO op boedelrekening

Werkzaamheden in het kader van de afwikkeling ex artikel 16 Fw.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk 6 september 2019 bij de rechtbank worden ingediend.
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
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