
Algemeen

Gegevens onderneming

S&F Holding B.V. is een holding met twee middelijk aandeelhouders. Beide 
aandeelhouders hebben een makelaarsbedrijf van hun vader overgenomen. In 2008 
hebben zij de makelaardijen gebundeld. De activiteiten bestonden uit een 
bedrijfsmakelaardij, een woningmakelaardij in Heerenveen, een woningmakelaardij in 
Leeuwarden en een hypotheekadvieskantoor. Deze vier activiteiten zijn ondergebracht 
in vier separate werkmaatschappijen. Deze werkmaatschappijen zijn niet failliet.

Activiteiten onderneming

De onderneming fungeerde als holding voor de vier werkmaatschappijen.

Omzetgegevens

Geconsolideerd
2012: € 332.093
2013: € 265.882
2014: € 289.556
2015: € 336.685
2016: € 326.762

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0

Verslagperiode

13 maart 2018 tot en met 6 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

22 uren en 15 minuten

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000034172:F001

13-03-2018

mr. H.H.  Kielman

Curator: mr. R.H.  Knegtering

Insolventienummer: F.17/18/21
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Bestede uren totaal

22 uren en 15 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De middelijk aandeelhouders en middelijk bestuurders zijn de heren S. Adema en F. 
Hettema.

1.2 Winst en verlies

Geconsolideerd
2012: € 17.446 -/-
2013: € 33.982 -/-
2014: €   3.794
2015: € 67.965
2016: € 32.157

Enkelvoudig
2012: € 27.023
2013: €   6.615 
2014: € 24.800
2015: € 75.916 -/-
2016: € 58.162

1.3 Balanstotaal

Geconsolideerd
2012: € 356.653
2013: € 329.731
2014: € 315.555
2015: € 363.099
2016: € 265.005 

Enkelvoudig
2012: € 401.399
2013: € 401.189
2014: € 428.138
2015: € 191.547
2016: € 237.307

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend lopen er geen procedures.
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1.5 Verzekeringen

De failliete werkmaatschappijen heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een 
inboedelverzekering die wordt doorbelast naar de vier werkmaatschappijen. De premie 
is voldaan en de polissen bieden dekking. De verzekeringen zijn nog niet opgezegd, in 
verband met het tegen de faillietverklaring ingestelde verzet en hoger beroep.

1.6 Huur

De failliete vennootschap heeft geen (lopende) huurovereenkomsten.

1.7 Oorzaak faillissement

De samenwerking tussen de twee vennoten is in 2008 begonnen, net toen de crisis 
uitbrak. Vanaf ongeveer 2014 is die samenwerking steeds minder goed gaan lopen en 
zijn er over en weer verwijten gemaakt. Zo werd voor het pand in Leeuwarden wel huur 
betaald aan de verhuurder, (een vennootschap van) de vader van Hettema. Voor het 
pand in Heerenveen werd geen huur betaald aan de verhuurder, de vader van Adema. 
Hettema had de verantwoordelijkheid voor de makelaardij in Leeuwarden en Adema 
voor de makelaardij in Heerenveen. De makelaardij in Leeuwarden zorgde voor het 
grootste deel van de omzet en de makelaardij in Heerenveen vertoonde geen groei. In 
2016 heeft Adema een intensieve  cursus bedrijfsmakelaardij gevolgd en begin 2017 is 
hij in dienst getreden bij een bedrijfsmakelaardij in Heerenveen. Eind 2017 heeft 
Hettema een nieuwe vennootschap opgericht waarin hij een woningmakelaardij 
uitoefent. Vanaf circa 2016 heeft Adema sr. aanspraak gemaakt op huur voor het 
verhuurde pand in Heerenveen. De heer Adema sr. heeft op grond van die 
huuraanspraak het faillissement aangevraagd. 

Tegen het faillissementsvonnis is verzet en hoger beroep aangetekend.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

niet van toepassing
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

niet van toepassing

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

niet van toepassing

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

De vennootschap heeft 100% aandelen in een viertal werkmaatschappijen. in afwachting 
van het tegen de faillietverklaring ingestelde verzet en hoger beroep heeft de curator 
zich terughoudend opgesteld met betrekking tot die werkmaatschappijen. Mocht het 
faillissement in stand blijven, dan zal de curator zich beraden op de mogelijkheden om 
de werkmaatschappijen, althans de activa daarvan, te gelde te maken. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De omvang van de debiteuren is nog niet bekend. In de administratie is in feite slechts 
één debiteur te vinden en dat is de holding van Hettema, op grond van de rekening-
courantverhouding. In 2016 hebben de twee vennoten echter gesproken over een 
winstverdeling naar rato van de door de vennoten gerealiseerde omzet. Volgens 
Hettema zijn daarover afspraken gemaakt, waardoor de negatieve rekening 
courantpositie inmiddels weggewerkt is. 

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De holding had geen eigen bankrekening of kredietfaciliteit.

5.2 Leasecontracten

niet van toepassing

5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

5.5 Boedelbijdragen

niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing

5.7 Retentierechten

niet van toepassing

5.8 Reclamerechten

niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

In verband met het ingestelde verzet en hoger beroep stelt de curator zich 
terughoudend op. Daar komt bij dat de Holding zelf weinig tot geen activiteiten ontplooit 
en dat er geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording
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6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekeningen zijn voorzien van een samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsplicht lijkt voldaan te zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zijn (nog) geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur. Indien het faillissement in 
stand blijft, zal wel onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de twee 
aandeelhouders/bestuurders in de afgelopen jaren met elkaar, met het conflict tussen 
elkaar en de onderneming zijn omgegaan.

7.6 Paulianeus handelen

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 83,00 (motorrijtuigenbelasting)

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.211,51

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Op 18 april 2018 dient het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis en op 19 april 
2018 dient het verzet tegen het faillissementsvonnis. Mocht het faillissement in stand 
blijven, dan zal een nader onderzoek zoals bedoeld in 7.5 worden uitgevoerd en zal 
worden gekeken naar de mogelijkheid om de activa te gelde te maken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag

Indien het faillissement in stand blijft, zal het volgende verslag drie maanden na dit 
verslag worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden
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