F 09/527

1e FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Datum: 9 september 2009
: Anzon Nederland B.V., statutair gevestigd te
Rotterdam,

kantoorhoudende

te

(3223

HG)

Hellevoetsluis aan de Dag Hammarskjöldlaan 201
Faillissementsnummer

: F 09/527

Datum uitspraak

: 11 augustus 2009

Curator

: M.W. Huijzer

Rechter-commissaris

: Mr. I.C. Prenger-de Kwant

Activiteiten onderneming

: Het

zijn

van

houdster-

en

financieringsmaatschappij.
Omzetgegevens

: Voor de omzetgegevens wordt verwezen naar het
financieel verslag 2006-2007 (bijlage 1), vastgesteld
op 30 juni 2008. Anzon Nederland B.V. kende een
gebroken boekjaar dat liep van 1 november 2006
tot en met 31 oktober 2007. Vanaf 31 oktober 2007
is

nauwelijks

enige

omzet

gerealiseerd.

De

activiteiten van de vennootschap stonden op een
laag pitje. Hetzelfde geldt voor de activiteiten in de
deelnemingen.
Personeel gemiddeld aantal

: Ten

tijde van faillietverklaring was er één

werknemer

in

dienst(die

ten

tijde

van

faillietverklaring reeds zou zijn ontslagen).
Verslagperiode

: 11 augustus 2009 tot en met 8 september 2009

Bestede uren in verslagperiode

: 9 uren en 40 minuten

Bestede uren Totaal

: 9 uren en 40 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

: De heer A.G. Kolijn is enig bestuurder van de
failliete vennootschap. Enig aandeelhouder is
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Anzon Investments N.V., gevestigd te Curaçao. De
failliete vennootschap houdt op haar beurt alle
aandelen in de besloten vennootschap Jan van den
Brink B.V. Voorts bestaat een 99,9% -deelneming
in Marconistraat Fruitoverslagbedrijf B.V. 0,01%
van de aandelen in deze laatste vennootschap wordt
gehouden door Jan van den Brink B.V. Anzon
Nederland B.V. hield 60% van de aandelen in J.B.
van

Brink

Fruitmarketing

B.V.,

welke

vennootschap reeds eerder (in 2003) in staat van
faillissement is verklaard. Destijds is mr. M.W.
Huijzer ook in dat faillissement aangesteld tot
curator.
1.2

Winst en verlies

: Zie bijlage 1. Daaruit blijkt een positief resultaat
van € 3.373,--. Van de bestuurder is vernomen dat
in de volgende jaren steeds verlies is gerealiseerd.

1.3

Balanstotaal

: Zie bijlage 1

1.4

Lopende procedures

: In 2001 heeft de failliete vennootschap een
procedure aanhangig gemaakt tegen Loeff Claeys
Verbeke (thans Loyens & Loeff) en een aan dit
kantoor

verbonden

notaris.

De

failliete

vennootschap meende dat een beroepsfout was
gemaakt, waardoor aanzienlijke schade was geleden.
De inzet van de procedure was destijds circa
ƒ 900.000,--.

Op 12 december 2002 heeft de

rechtbank Rotterdam de vordering afgewezen.
Vervolgens is hoger beroep ingesteld. Dat heeft
uiteindelijk (zeven jaar later) geresulteerd in een
arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 27
januari 2009, waarin het eerdere vonnis werd
bekrachtigd. Fotokopieën van het vonnis van 12
december 2002 en het arrest van 27 januari 2009
worden als bijlage 2 en 3 aan dit verslag gehecht.
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Overige procedures zijn er niet. In één van de
dochtermaatschappijen (Jan van den Brink B.V.)
zou nog een procedure lopen in Zuid-Amerika
tegen een aldaar gevestigde debiteur. Daaromtrent
heeft de curator nog geen stukken ontvangen.
1.5

Verzekeringen

: Alle lopende verzekeringen zijn (of zullen worden)
beëindigd door de curator.

1.6

Huur

: Er zouden geen lopende huurovereenkomst zijn,
waarbij de vennootschap als huurder of verhuurder
optreed.

1.7

Oorzaak faillissement

: De heer Kolijn geeft als bestuurder aan dat sinds
het

faillissement

van

J.B.

van

den

Brink

Fruitmarketing B.V. de activiteiten op een laag pitje
staan. De failliete vennootschap stond voor diverse
verplichtingen

van

deze

failliete

dochtermaatschappij garant en heeft forse bedragen
moeten

betalen

aan

crediteuren.

Diverse

dochtermaatschappijen hebben mondjesmaat nog
omzet gerealiseerd, maar sinds een jaar of twee ligt
alles vrijwel stil. Alle hoop was gevestigd op de
lopende procedure tegen de notaris, maar die is
begin 2009 verloren. Uiteindelijk is besloten eigen
aangifte tot faillietverklaring te doen.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: Er was geen personeel in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: 1 werknemer

2.3

Datum ontslagaanzegging

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -
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3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

: De failliete vennootschap bezit geen onroerend
goed.

3.2

Verkoopopbrengst

: n.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek

: n.v.t.

3.4

Boedelbijdrage

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

: Er is geen enkel actief aangetroffen. De curator
onderzoekt dit nog.

3.6

Verkoopopbrengst

: n.v.t.

3.7

Boedelbijdrage

: n.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

: Er is geen voorraad aangetroffen.

3.10

Verkoopopbrengst

: n.v.t.

3.11

Boedelbijdrage

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -

Andere activa
3.12 Beschrijving

: Er is een gering banksaldo aangetroffen. Verder
bezit de failliete vennootschap deelnemingen in Jan
van den Brink B.V. en Marconistraat Fruitoverslag
B.V. Deze vennootschappen zouden ook inactief
zijn en geen enkel actief kennen. De curator
onderzoekt

dit

nog.

Mogelijk

zullen

de

vennootschappen in het faillissement worden
betrokken of worden geliquideerd.
3.13

Verkoopopbrengst

: n.v.t.
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Werkzaamheden

: Verder onderzoek. Liquidatie of faillietverklaring
van dochtermaatschappijen.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

: Er zouden geen handelsdebiteuren zijn. Wel laat de
boekhouding diverse rekening-courantvorderingen
zien. De heer Kolijn geeft aan dat het gaat om
ofwel oninbare debiteuren ofwel om debiteuren, die
hogere tegenvorderingen hebben en derhalve
kunnen verrekenen. De curator heeft hieromtrent
stukken opgevraagd en onderzoekt dit nog.

4.2

Opbrengst

: Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

4.3

Boedelbijdrage

: n.v.t.

Werkzaamheden

: Verder onderzoek naar debiteuren en rekeningcourantvorderingen.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

: De bank zou geen vorderingen hebben.

5.2

Leasecontracten

: Er zouden geen leasecontracten lopen.

5.3

Beschrijving zekerheden

: n.v.t.

5.4

Separatistenpositie

: n.v.t.

5.5

Boedelbijdragen

: n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

: Er

hebben

zich

geen

crediteuren

met

eigendomsvoorbehoud gemeld. Op dit moment is
er ook geen enkele mogelijkheid om zaken terug te
geven, nu er niets is aangetroffen.
5.7

Reclamerechten

: n.v.t.

5.8

Retentierechten

: n.v.t.

Werkzaamheden

: Verder onderzoek.
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6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden

: De onderneming is niet voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -

Doorstart
6.3
Beschrijving

: Er is geen doorstart gerealiseerd.

6.4

Verantwoording

: n.v.t.

6.5

Opbrengst

: n.v.t.

6.6

Boedelbijdrage

: n.v.t.

Werkzaamheden

: -

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

: In de komende verslagperiode zal de boekhouding
aan een nader onderzoek worden onderworpen.

7.2

Depot jaarrekeningen

: De vennootschap kende een gebroken boekjaar dat
eindigde op 31 oktober 2007. De jaarrekening over
de periode tot en met 31 oktober 2007 is op 30 juni
2008 vastgesteld en op 4 maart 2009 gedeponeerd.
Die jaarrekening is derhalve te laat gedeponeerd.
De jaarrekening over de periode tot en met 31
oktober 2006 is op 17 september 2007 vastgesteld
en op 25 september 2007 (en derhalve tijdig)
gedeponeerd. Op diezelfde dag is echter ook de
jaarrekening over de periode tot en met 31 oktober
2005

gedeponeerd.

Die

deponering

was

ruimschoots te laat. Eerdere jaarrekeningen zijn
wisselend tijdig en te laat gedeponeerd.
7.3

Goedk. Verkl. Accountant

: n.v.t.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

: In onderzoek.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur

: De curator onderzoekt in hoeverre er sprake is van
kennelijk

onbehoorlijk

bestuur.

De

te

late

deponering van jaarrekeningen wijst in die richting.
7.6

Paulianeus handelen

: De curator onderzoekt eventuele rechtshandelingen
voorafgaand aan het faillissement, die paulianeus
zouden kunnen zijn.

Werkzaamheden

: Verder onderzoek van de administratie naar
bestuurdersaansprakelijkheid en naar eventuele
paulianeuze rechtshandelingen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: De curator heeft de nodige kosten gemaakt.
Verdere boedelvorderingen worden niet verwacht,
nu er geen personeel in dienst was en geen
huurovereenkomsten liepen.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

: De Belastingdienst heeft een vordering ingediend
ad € 8.153,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV

: Het UWV heeft geen vordering.

8.4

Andere pref. Crediteuren

: Andere preferente vorderingen zijn nog niet
ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

: Tot op heden hebben zich twee concurrente
crediteuren gemeld.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.
Werkzaamheden

: € 1.019,01
: Verder inventariseren van de schuldenpositie.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

: Niet bekend.

9.2

Plan van aanpak

: In de komende verslagperiode zullen de volgende
werkzaamheden worden verricht:
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-

Verder onderzoek van de administratie;

-

Opvragen van nadere stukken, met name op het
gebied van de rekening-courantverhoudingen en
diverse

leningen,

geadministrateerd

die

in

zijn.

de

boekhouding

Mogelijk

incasseren

daarvan.
-

Liquidatie

of

faillietverklaring

van

dochtervennootschappen.
-

Verder

onderzoek

naar

eventuele

bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeuze
rechtshandelingen.
9.3

Indiening volgend verslag

: Over uiterlijk zes maanden zal het tweede verslag
worden gedeponeerd. Indien er zich relevante
ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn, zal de
curator mogelijk op kortere termijn een tweede
verslag indienen. De faillissementsverslagen worden
ook gepubliceerd op de website van de curator
www.hr-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is
gebaseerd op informatie van de directie van de
failliete

vennootschap,

kunnen

geen

worden ontleend.
Werkzaamheden

Rotterdam, 9 september 2009

M.W. Huijzer,
curator

: Zie per separaat onderdeel van dit verslag.

rechten

