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

3

Datum:

11-12-2017

Insolventienummer:

F.18/10/331

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000010612:F002

Datum uitspraak:

14-12-2010

Curator:

mr. H.J. Meijer

R-C:

mr. P Molema

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Delta Biovalue Nederland B.V., statutair gevestigd te Middelburg,
feitelijk gevestigd te 9979 XJ Eemshaven aan het adres Westlob 6.
Kamer van Koophandelnummer 02093023.
Activiteiten onderneming
Productie van en groothandel in biodiesel. Exploitatie van productie, installaties voor biodiesel,
alsmede holdingactiviteiten.
Omzetgegevens
2008: 73.452.000
2009: 31.771.000
2010: 24.217.968 (t/m mei)

Personeel gemiddeld aantal
27
Saldo einde verslagperiode
€ 831.454,55.
€ 819.796,64.
€ 810.596,45.
Verslagperiode
18 januari 2017 t/m 2 mei 2017
3 mei 2017 t/m 11 augustus 2017
12 augustus 2017 t/m 10 augustus 2017
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Bestede uren in verslagperiode
6,9 uren.
5,6 uren.
3,1 uren.
Bestede uren totaal
2.104,4 uren
2.244
2.248,1
Toelichting
In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.
2SYHU]RHNYDQGHUHFKWEDQNZRUGWGHYHUVODJOHJJLQJPHWLQJDQJYDQGLWWZHHsQWZLQWLJVWH
verslag in Toezicht geplaatst. Dit systeem kent enige beperkingen, waaronder het maximum
aantal woorden, dat per verslag kan worden gebruikt. Om die reden wordt in dit
WZHHsQWZLQWLJVWHYHUVODJGHWHNVWYDQGHYRRUJDDQGHYHUVODJHQQLHWKHUKDDOG(UZRUGW
uitsluitend verslag gedaan van de werkzaamheden, die op de verslagperiode betrekking
hebben en per onderdeel wordt aangegeven welke werkzaamheden er in ieder geval nog moet
worden verricht. Voor de achtergrondinformatie over Delta Biovalue Nederland wordt
verwezen naar de verslagen 1 tot en met 21, die gepubliceerd zijn op www.rechtspraak.nl en
op www.dehaanlaw.nl.
Dit betreft verslag nummer 23 in plaats van verslag 2.
Dit betreft verslag nummer 24 in plaats van verslag 3.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

1.2

Winst en verlies
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1.3

Balanstotaal

1.4

Lopende procedures

1.5

Verzekeringen

1.6

Huur

1.7

Oorzaak faillissement

Datum:

11-12-2017

Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

2.3

Datum ontslagaanzegging

2.4

Werkzaamheden
Dit hoofdstuk is afgesloten, verwezen wordt naar verslag 21.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

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

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
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Datum:

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

11-12-2017

Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.
3.15

Andere activa: Beschrijving
Voor de voorgaande informatie wordt verwezen naar verslag 21.
Het ontvangen memorandum - bleek na bestudering - slechts in beperkte mate concreet
betrekking te hebben op Delta Biovalue Nederland B.V. De curator heeft hierop een reactie
verzonden, waarin aanvullende informatie is verstrekt welke mede is ontleend aan de eerder
gevoerde NEa-procedure en om een nadere inhoudelijke reactie verzocht.
In de achterliggende periode is gereageerd door de opsteller van het memorandum. Met hun
zal op korte termijn een nader inhoudelijk overleg plaatsvinden in verband met de door de
curator gestelde vragen.
Het nader inhoudelijk overleg staat gepland voor januari 2018. Een exacte datum wordt
nog gepland.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.
In de afgelopen verslagperiode heeft er, na toestemming van de rechter-commissaris, een
FRUUHFWLHSODDWVJHYRQGHQRSGHRSEUHQJVWYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYD9DQGHRSEUHQJVWDG¼
50.000,- komt € 12.500,- aan de boedel van Delta Biopat, dit betreft de opbrengst van de
verkoop van patenten.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft contacten onderhouden met Stichting EIC.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
- Latente Vpb-claim
De curator heeft een reactie in voorbereiding waarin dit punt om efficiencyredenen wordt
samengevoegd met andere punten, waartoe nog wordt gewacht op de nadere reactie als
gememoreerd onder 3.12.
- Vordering Kousemaker/Thiele
Hierin zijn geen ontwikkelingen te melden.

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
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Datum:

11-12-2017

Opbrengst
Er is nog geen opbrengst gegenereerd.

4.3

Boedelbijdrage
Aaangezien de debiteuren niet zijn verpand is een boedelbijdrage niet aan de orde.

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft contacten onderhouden met de deskundige.

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

Retentierechten

5.8

Reclamerechten

5.9

Werkzaamheden
Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.
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7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

3

Datum:

11-12-2017

Uit het door de deskundige (zie 7.5 hierna) ingestelde onderzoek volgt de bevestiging dat de
boekhouding/administratie op orde was en aan de boekhoudplicht is voldaan.
7.2

Depot jaarrekeningen

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft een deskundige ingesteld om een onderzoek te doen naar onbehoorlijk
bestuur. Begin januari 2017 heeft de curator het concept-eindrapport van de deskundige
ontvangen. De curator heeft het concept-eindrapport bestudeerd en naar aanleiding daarvan
nog nadere vragen gesteld aan de rapporteurs. alsmede bij de belastingdienst navraag
gedaan naar een volgens rapporteurs in het verleden mogelijk ingesteld onderzoek.
Hierin zijn geen ontwikkelingen te melden.
Van de Belastingdienst werd de mededeling ontvangen dat er geen informatie
voorhanden is met betrekking tot een in het verleden mogelijk ingesteld onderzoek.
Het deskundigen eindrapport is inmiddels definitief en naar aanleiding daarvan is
gebleken dat er geen, althans onvoldoende, harde gronden zijn om een actie uit
onbehoorlijk bestuur te rechtvaardigen. Dit onderzoek wordt hiermee als afgerond
worden beschouwd.

7.6

Paulianeus handelen
Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.

7.7

Werkzaamheden
De curator heeft het concept-eindrapport bestudeerd en nadere vragen gesteld.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er dient nog overleg plaats te vinden over de boedelvordering van door Delta N.V. c.q. Delta
Energy B.V. betaalde instandhoudingskosten. Nadat er eerst meer duidelijkheid over de
emissierechten (zie 3.12) en de Vpb-latentie (zie 4.1) bestaat zal dit overleg plaatsvinden.
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3

Datum:

11-12-2017

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft een totaal vordering van € 580.735,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft een preferente vordering van € 84.241,21.

8.4

Andere pref. crediteuren
'H)HGHUDOH2YHUKHLGVGLHQVW)LQDQFLsQ%HODVWLQJHQKHHIWHHQYRUGHULQJYDQ¼

8.5

Aantal concurrente crediteuren
31

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.823.623,70.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden
Dit hoofdstuk is afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 21.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.
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Datum:

11-12-2017

Plan van aanpak
De nog te verrichten werkzaamheden zijn de volgende:
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
- onderzoek immateriele activa (zie 3.12)
- onderzoek rechtmatigheid groepsvordering Vpb-latentie (zie 4.1)
- nadere inventarisatie vordering Kousemaker/Thiele (zie 4.1)
De nog te verrichten werkzaamheden zijn de volgende:
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
- onderzoek immateriele activa (zie 3.12)
- onderzoek rechtmatigheid groepsvordering Vpb-latentie (zie 4.1)
- nadere inventarisatie vordering Kousemaker/Thiele (zie 4.1)
De nog te verrichten werkzaamheden zijn de volgende:
RQGHU]RHNLPPDWHULsOHDFWLYD ]LH3.12)
- onderzoek rechtmatigheid groepsvordering Vpb-latentie (zie 4.1)
- nadere inventarisatie vordering Kousemaker/Thiele (zie 4.1)

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgend verslag zal op 2 augustus 2017 worden ingediend.
Het volgend verslag zal op 13 november 2017 worden ingediend.
Het volgend verslag zal op 10 maart 2018 worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
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