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Bijlage 1
Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

tevens Eindverslag

Datum:

20-11-2013

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
R-C:

Zuid Zeeland B.V.
C/13/13/486F
16 juli 2013
Mr S.K. Li
Mevr. Mr L. van Berkum

Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Exploiteren van een horecagelegenheid
2006/2007
€ 2.285.000,- -/_ € 34.538,2008
€ 1.113.832,- -/_ € 14.166,2009
€ 1.019.318,- -/_ € 74.113,2010
€ 932.505,- -/_ € 120.176,2011
€ 1.111.582,- + € 82.083,-

Personeel gemiddeld aantal:

12 -14

Saldo einde verslagperiode:
Verslagperiode:
Bestede uren in verslag periode:
Bestede uren Totaal:
1.

€ 21.812,23
22-10-2013 t/m 20-11-2013
254,5 min : 60 min = 4 uren en 14,5 min
Incl. 2 na-uren: 4.411,5 min : 60 = 73
uren en 31,5 min

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

G. Bianchi (privé)
|
| 100%
|
Bianchi
Holding B.V.
:
|
| 100%
|
Zuid Zeeland B.V.

1.2 Winst en verlies

2006/2007
€ 2.285.000,- -/_ € 34.538,2008
€ 1.113.832,- -/_ € 14.166,2009
€ 1.019.318,- -/_ € 74.113,€ 932.505,- -/_ € 120.176,: 2010
2011
€ 1.111.582,- + € 82.083,Voorlopige cijfers Grootboek
2012
€ 1.027.666,- + € 118.845,06-2013 € 347.153,- -/_ € 21.611,-
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Totaal verlies: -/_ € 264.604,Totale winst
€ 200.928,-

1.3 Balanstotaal

2011: € 445.110,00 (waarvan € 349.920,00 bestaat
: uit rek.courant vordering op Bianchi Holding B.V.)

1.4 Lopende procedures

De heer G. Bianchi + Zuid Zeeland B.V. waren
aanvankelijk gedagvaard door verhuurder in kort
geding voor de zitting van 30 juli 2013, wegens
huurachterstand met vordering tot ontruiming.
: Eisers hebben de vordering tegen de gefailleerde
vennootschap ingetrokken bij brief van 23 juli 2013
aan de Kantonrechter en die tegen Bianchi
gehandhaafd.

1.5 Verzekeringen

Bezig met inventariseren.
: Alle verzekeringen zijn inmiddels opgezegd en
beëindigd.

1.6 Huur

De verhuurder is de mening toegedaan dat de
huurovereenkomst op naam staat van (dus is
gehuurd door) de heer G. Bianchi, in privé en niet
de vennootschap Zuid Zeeland. (Vandaar de
: lopende procedure onder punt 1.4)
De kantonrechter heeft bij vonnis van 13-8-2013
bepaald dat de heer Bianchi de huurder is en heeft
in het vonnis ook de ontruiming van het gehuurde
bevolen.

1.7 Oorzaak faillissement
-

Volgens de bestuurder (conform eigen aangifte):
-conjunctuurgevoelig, daardoor omzetdaling vanaf
2008 vanwege hypotheek-, krediet-, financiële- ,en
banken-, alsmede economische crisis;
-gasten hebben minder te besteden;
-lage consumenten vertrouwen;
-heftige concurrentie door stijgend aantal
restaurants in Amsterdam met meer keuzes en
: schaalvergroting, daardoor toename low-budget
aanbieders;
-inspelen door supermarkten op behoefte aan
gemak en luxe maar gemakkelijker te bereiden
maaltijden;
De boedel deelt vooralsnog deze mening niet.
De omzetten vanaf 2006 t/m 2012 geven het
volgende (stabiele) beeld:
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jaar
omzet
2006/2007
€ 2.285.000,2008
€ 1.113.832,2009
€ 1.019.318,2010
€ 932.505,2011
€ 1.111.582,Voorlopige omzetcijfers Grootboek
2012
€ 1.027.666
Daaruit blijkt dat de omzet bijna constant schommelt
rondt de 1 miljoen Euro per jaar. Fluctuatie is
minimaal te noemen. De enige daling betreft het 1e
half van 2013 met een omzet van € 347.153,00 !
06-2013 €

347.153

Blijkens de administratie heeft de boedel een
aanzienlijke vordering in rekening-courant op
Bianchi Holding B.V. van:
R-C verhouding: Bianchi Holding:
- 2007:
€ 135.133,- 2008:
€ 195.486,- 2009:
€ 158.216,- 2010:
€ 203.727,- 2011:
€ 349.920,De Holding had en heeft geen activiteiten. Het
betreffen volgens de administratie onttrekkingen uit
Zuid Zeeland B.V. naar de rekening van de heer G.
Bianchi voor privé gebruik, die daarnaast nog een
jaarlijkse managementvergoeding van € 60.000,00
had.
Zonder deze onttrekkingen had de besloten
vennootschap (eind 2011) nog een bedrag van
circa € 350.000,00 ter beschikking gehad en zou
een faillissement niet nodig zijn geweest.
Excessieve onttrekkingen voor privé doeleinden is
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ik heb hem daarvoor
(voorlopig) ook, op 30 juli 2013, in de namiddag na
de kort geding zitting, tijdens een onderhoud, in
aanwezigheid van mevr.mr E. E. Dirks, mondeling
aansprakelijk gesteld.
Daarnaar gevraagd antwoordde de heer Bianchi
dat hij zich realiseerde dat hij fouten heeft gemaakt
en op veel te grote voet heeft geleefd.
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Uit onderzoek is gebleken dat noch Bianchi Holding
B.V. noch de heer Bianchi enige
verhaalsmogelijkheden bieden.
De heer Bianchi heeft op 10-10-2013 een
verzoekschrift strekkende tot het doen van eigen
aangifte tot faillietverklaring ingediend bij de
Rechtbank Amsterdam.
Uit de aan de rechtbank overgelegde stukken en uit
hetgeen ter zitting is verklaard blijkt evenwel dat er
geen baten zijn of te verwachten zijn waaruit de
kosten van de curator kunnen worden voldaan, laat
staan dat een akkoord aan de schuldeisers zou
kunnen worden aangeboden.
Mede onder verwijzing naar een arrest van de
Hoge Raad van 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:48
is het verzoek op 15-10-2013 door de rechtbank
Amsterdam afgewezen.
Gelet op het vorenstaande zijn verdere (juridische)
stappen zijdens de boedel in de richting van
Bianchi Holding B.V. en/of de heer G. Bianchi privé,
op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, niet
opportuun.
2.

Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.
2.2 Aantal in jaar voor faill.
2.3 Datum ontslagaanzegging

Werkzaamheden
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: 9
: 13
: 18-7-2013
Doornemen administratie/jaarrekeningen;
Voeren van besprekingen met hr Bianchi +
advocaat;
Afspraak maken UWV + toestemming vragen R-C
ontslagbrieven schrijven; Overleg met
: administratrice + stukken bestuderen die zijn
meegenomen van administratrice, Stukken mailen
+ kopietjes maken voor UWV +
werkgeversformulier + aanwezig indienen
aanvragen UWV
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

: n.v.t.
:

3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

3.4

Boedelbijdrage

: n.v.t.
:

Werkzaamheden

:

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving
3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

: Inventaris restaurant
: € 10.000,00 excl. BTW;
€ 12.100,00 incl. BTW;
:
: Voor zover bekend n.v.t., geen pandrecht(en)
:

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving

:

3.10 Verkoopopbrengst

:

3.11 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden

3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

n.v.t.
: bank saldi: € 7.839,02
restituties:
Waternet: € 36,72
Verzekeringen: € 998,14
:
:

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren
4.2 Opbrengst
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n.v.t.

:

Andere activa

4.
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: Nog in onderzoek.
: € 434,00
totaal: € 2.018,10

Mr S. K. Li
advocaat

Zeeland B.V.
C/13/13/486F

Gegevens onderneming:

Zuid

Faillissementsnummer:

4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
5.

:
:

Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Boedelbijdragen
5.6 Eigendomsvoorbehoud
5.7 Reclamerechten
5.8 Retentierechten
Werkzaamheden
6.
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: ABN- Amro € 35.177,93
: n.v.t.
: geen
: geen
: n.v.t.
:
: n.v.t.
: n.v.t.
:

Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
Doorstart
6.3 Beschrijving

: n.v.t.
:
:

6.4 Verantwoording

: Voorlopig n.v.t.
:

6.5 Opbrengst

:

6.6 Boedelbijdrage

:

Werkzaamheden
7.

:

Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft bij mevrouw Duschek, de
administratrice van gefailleerde, een verzorgde
: en, voor zover na te gaan, een volledig up to date,
administratie/boekhouding aangetroffen.

7.2 Depot jaarrekeningen

: 2007: op 30-12-2008

Mr S. K. Li
advocaat

Passeerdersgracht 38bel
1016 XH Amsterdam

Zeeland B.V.
C/13/13/486F

Gegevens onderneming:

Zuid

Faillissementsnummer:

7.4 Stortingsverpl. aandelen

2008: op 10-11-2009
2009: op 24-12-2010
2010: op 4-10-2011
2011: op 29-10-2012
: n.v.t.
: volgestort

7.5 Onbehoorlijk bestuur

: Zie onder punt 1.7, oorzaken faillissement.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.

: Nog in onderzoek
Er zijn momenteel geen aanwijzingen van
paulianeus handelen aangetroffen.
:

Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 44.749,42
: Sal. curator: p.m.
Verschotten: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

: € 33.208,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Ex art. 66 lid 3 WW:
€ 8.718,71
: Ex art. 3: 288 sub e BW: € 51.587,09

8.4 Andere pref. crediteuren

- Mevr. A.E.L Pekelharing € 2.454,29
: - De heer B. Mentink € 2.581,25
(oud-werknemers)

8.5

8.6

8.7

Aantal concurrente
crediteuren
Bedrag concurrente
crediteuren

Verwachte wijze van
afwikkeling

Werkzaamheden

: 59
€ 440.607,77
:

Nog niet duidelijk op dit moment
Gelet op het actief van de boedel: een opheffing
: ex. art. 16 FW.
Het wachten is op de indiening van de boedel en
preferente vordering van het UWV.
Zie 10.1
:
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9.

Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)
9.2 Aard procedure

: n.v.t.
:

9.3 Stand procedure

:

Werkzaamheden

:

10.
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Overig
Nog niet bekend.
z.s.m. na indiening vordering UWV.

10.1 Termijn afwikkeling faill.

10.2 Plan van aanpak

Nu de vorderingen van het UWV zijn ingediend,
: en gebleken is dat er geen actief meer is te
verwachten en er ook geen andere
werkzaamheden meer zijn, kan het faillissement
(z.s.m.) worden voorgedragen voor opheffing.

:

Gelet op het gegeven dat er (op dit moment)
geen baten zijn te verwachten, ligt een opheffing
ex. art. 16 FW voor de hand.
Verzoek aan R-C om faillissement z.s.m. voor te
dragen voor opheffing ex art. 16 FW.

10.3 Indiening volgend ver
Werkzaamheden

Amsterdam, 20-11-2013

mr S.K. Li
curator

: Indien nog van toepassing: 3 maanden
: n.v.t.

