Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
12-11-2020
F.02/18/258
NL:TZ:0000068440:F001
18-09-2018

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr J.A. de Waard

Algemene gegevens
Naam onderneming
Marine Management Group B.V.

17-10-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten Vennootschap

17-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Bemiddeling bij aan- en verkoop van schepen, verrichten van consultancy
w erkzaamheden.

17-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar
2013

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 30.377,00

€ 473.547,00

Toelichting financiële gegevens
Laatste jaarrekening opgemaakt over 2013 (!)

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

17-10-2018
1

Toelichting
Naast de tw ee w erknemers verrichtte ook de DGA w erkzaamheden.

Boedelsaldo
€ 0,00

17-10-2018
1

€ 1.000,00

18-01-2019
2

Toelichting
Zie paragraaf 4; debiteuren

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-9-2018

17-10-2018
1

t/m
14-10-2018
van
15-10-2018

18-01-2019
2

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

06-05-2019
3

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

15-08-2019
4

t/m
15-10-2019
van
16-8-2019

14-11-2019
5

t/m
13-11-2019
van
14-11-2019

13-05-2020
6

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020
t/m
11-11-2020

Bestede uren

12-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 0 min

2

6 uur 18 min

3

5 uur 6 min

4

5 uur 48 min

5

5 uur 48 min

6

4 uur 36 min

7

20 uur 27 min

totaal

71 uur 3 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het onderhavige verslag is een openbaar verslag w aarin informatie door de
curator ten behoeve van derden beschikbaar w ordt gesteld naar de aard en
de stand van het onderzoek door de curator gedaan zodat de curator niet voor
de juistheid en volledigheid daarvan kan opkomen. In die zin is een
boedelverslag een w eergave van algemene en specifieke bevindingen die na
verloop van tijd kunnen en in de praktijk moeten w orden bijgesteld. Derhalve
kunnen geen rechten aan het onderhavige verslag w orden ontleend jegens de
curator.
Meer in het bijzonder vormt dit verslag geen prospectus of jaarrekening en
heeft het uitsluitend ten doel schuldeisers met inachtneming van artikel 73a
Faillissementsw et een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van
zaken en de boedel.

17-10-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is D.G. Rosman Shipping and
Trading B.V.. Enig aandeelhouder en bestuurder van D.G. Rosman Shipping and
Trading B.V. is de heer D.G. Rosman.

17-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

17-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het faillissement w as geen sprake van nog lopende
verzekeringen.

17-10-2018
1

1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan het Kerkhof 8 te Zierikzee w erd gehuurd. Na daartoe
verkregen toestemming is de huurovereenkomst opgezegd met in acht neming
van de opzegtermijn op grond van de Faillissementsw et. De curator streeft
ernaar om op zo spoedig mogelijke termijn het gehuurde op te leveren aan de
verhuurder.

17-10-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
Het gehuurde is op 31 oktober 2018 opgezegd aan de verhuurder.

18-01-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Liquiditeitsproblemen in verband met non betaling van commissies.
Marine Management Group B.V. hield zich bezig met de bemiddeling tussen
kopers en verkopers van grote zeeschepen. Daarnaast w erd er divers adviesen consultancyw erk verricht ten behoeve van diverse diensten op het gebied
van de scheepvaart.
De inkomsten van failliet bestonden uit commissies die w erden verkregen
vanuit geleverde diensten. De commissies konden aanzienlijk zijn indien met
succes een project w erd afgerond. Probleem w as ook dat er geen sprake w as
van een structurele geldstroom, w aardoor bijvoorbeeld het personeel niet
frequent w erd betaald. Vanw ege het reeds maandenlang niet betalen van
loon, hebben de tw ee personeelsleden zich genoodzaakt gezien om op 18 juli
2018 een faillissementsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Uitspraak is
echter nog een aantal keer aangehouden, omdat het de verw achting w as dat
er een aanzienlijke geldsom aan commissies nog zou w orden ontvangen van
w aaruit alle lopende verplichtingen zouden kunnen w orden betaald. Op 18
september w as er echter nog steeds geen sprake van ontvangen commissies
en is door de Rechtbank Zeeland- W est-Brabant het faillissement
uitgesproken.
De bestuurder van failliet heeft nog goede hoop dat alsnog voldoende
commissies zullen w orden ontvangen ten aanzien van reeds geleverde
diensten. De curator is met de bestuurder in overleg om te bezien of inderdaad
deze commissies nog kunnen w orden geïncasseerd.

17-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

17-10-2018
1

Toelichting
Naast de tw ee personeelsleden w as ook de DGA w erkzaam voor failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-8-2018

2

Na verkregen toestemming van de rc is ontslag aangezegd aan de
personeelsleden, mede in verband met de omstandigheid dat de
tw ee personeelsleden geen loon hadden ontvangen vanaf
september 2017

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met personeel, de bestuurder en het UW V. Daarnaast heeft ook kort
na het uitgesproken faillissement de intake plaatsgevonden met het UW V.
Het UW V heeft met spoed voorschotten uitgekeerd aan de tw ee
personeelsleden.

17-10-2018
1

afgehandeld

12-11-2020
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

zie toelichting
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
niet van toepassing

17-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen, afgehandeld

17-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een eenvoudige kantoorinrichting, te w eten
vier bureaus, vier bureaustoelen en drie computers. Verder is sprake van een
vergadertafel en dossierkasten.
De w aarde van de inboedel is nihil. De kosten van verw ijdering zijn hoger dan
de w aarde van het inventaris.

17-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
afgehandeld

17-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
niet van toepassing

17-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen, afgehandeld

3.8 Andere activa

17-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting andere activa
niet van toepassing

17-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen, afgehandeld

17-10-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

zie toelichting

€ 1.127.245,00

€ 1.000,00

totaal

€ 1.127.245,00

€ 1.000,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Blijkens de administratie zou aan openstaande debiteuren een bedrag nog te
vorderen zijn van € 1.127.245,--. Op één debiteur na is sprake van
buitenlandse debiteuren gevestigd in Iran, Dubai en Malta. Overleg over het
incasseren is gaande met de bestuurder van failliet.

17-10-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
De bestuurder spant zich in om betalingen te realiseren door de debiteuren.
Periodiek w ordt verslag gedaan van de vorderingen. Tot betalingen is het
evenw el nog niet gekomen. W el is nog € 1.000,-- ontvangen aan commissie
voor begeleiding van een transport door een sleepboot.

18-01-2019
2

Toevoeging derde verslag, 06-05-2019:
De bestuurder van failliet geeft periodiek een verslag van de stand van zaken
naar aanleiding van zijn inspanningen om debiteuren alsnog geïncasseerd te
krijgen. Vooralsnog heeft dit tot geen enkele betaling geleid. In de komende
verslagperiode zal, indien de bestuurder niet verder komt met de debiteuren,
door de curator tot verdere actie w orden gekomen richting de openstaande
debiteuren.

06-05-2019
3

Toevoeging vierde verslag, 15-08-2019:
Tot op heden hebben de inspanningen van de bestuurder nog niet geleid tot
betalingen. Een aantal afspraken met de curator om te spreken over de
voortgang incasso heeft de bestuurder geannuleerd. De curator zal in
komende verslagperiode zich beraden over nadere acties.

15-08-2019
4

Toevoeging vijfde verslag, 14-11-2019:
In de afgelopen verslagperiode is de curator periodiek geïnformeerd door de
bestuurder van failliet. Betaling van de commissies zou afhankelijk zijn van het
doorgang vinden van een aantal andere transacties. In de komende
verslagperiode zal hopelijk enige concrete vooruitgang w orden geboekt.

14-11-2019
5

Toevoeging zesde verslag, 13-05-2020:
Afgelopen periode is ondanks diverse rappels nog geen voortgang geboekt. De
curator houdt de vinger aan de pols.

13-05-2020
6

Toevoeging zevende verslag, 12-11-2020:
Er is geen enkele reactie meer van de bestuurder gekomen ook niet na
diverse pogingen om een reactie te krijgen zoals rappels. De curator ziet dan
vanw ege uitblijven van incassobetalingen zich genoodzaakt om de
bestuurder aansprakelijk te stellen omdat de onderneming te lang is
voortgezet en verplichtingen te lang zijn doorgelopen, zie § 7.5.

12-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.753,47

17-10-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet bankierde bij de ING. De vordering van de bank is € 5.753,47.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee leasecontracten aangetroffen, te w eten een leasecontract voor
het kopieerapparaat en een leasecontract voor één auto.

17-10-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrecht op het inventaris, eventuele voorraad en de
vorderingen.

17-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken.

17-10-2018
1

5.6 Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

17-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

17-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

17-10-2018
1

Toelichting
niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en bestuderen zekerheden.

17-10-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing

17-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
geen, afgehandeld

17-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing

17-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
geen, afgehandeld

17-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

17-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het jaar
2013. Vanw ege de slechte financiële situatie zouden er onvoldoende middelen
zijn gew eest om de jaarrekeningen op te laten stellen.

17-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Over het jaar 2013 is een samenstellingsverklaring afgegeven. Opgemerkt
w ordt verder dat er door de accountant toen reeds een
continuïteitsw aarschuw ing is afgegeven.

17-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

17-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

17-10-2018
1

12-11-2020
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Toelichting
Toevoeging zevende verslag, 12-11-2020:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek uitgevoerd naar
de administratie, de inbaarheid van de debiteuren en de aan de bestuurder
te maken verw ijten. De resultaten van het onderzoek zijn verw erkt in een
concept-dagvaarding die is toegezonden aan de bestuurder w aarbij de
bestuurder aansprakelijk is gesteld voor het boedeltekort. De curator w acht
de reactie van de bestuurder af en zal dan een definitief standpunt innemen
over de vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

17-10-2018
1

Toelichting
In onderzoek

17-10-2018
1

€ 15.186,95

14-11-2019
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag, 14-11-2019:
Salaris curator pm.
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
15.186,95.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
In onderzoek
€ 198.640,00

17-10-2018
1

18-01-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van €
198.640,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
In onderzoek
€ 31.806,27

17-10-2018
1

14-11-2019
5

Toelichting
Toevoeging vijfde verslag, 14-11-2019:
Het UW V heeft haar vordering ingediend voor een totaalbedrag van €
31.806,27.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
aanvrager faillissement
€ 38.333,49
Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
Een tw eetal w erknemers hebben een preferente loonvordering ingediend voor
een totaalbedrag van € 38.333,49.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-10-2018
1

18-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

17-10-2018
1

Toelichting
Blijkens de administratie: 19.
Er zijn tot nu toe vijf concurrente schuldeisers die hun vordering hebben
ingediend.
8

18-01-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
Acht concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.
9

06-05-2019
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 06-05-2019:
Negen concurrente schuldeisers hebben hun vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 52.347,36

17-10-2018
1

Toelichting
Blijkens de administratie € 61.047,92.
Het bedrag dat door de vijf concurrente schuldeisers is ingediend is €
52.347,36, inclusief BTW en kosten.
€ 54.812,83

18-01-2019
2

Toelichting
Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
Het bedrag dat door de acht concurrente schuldeisers is ingediend is €
54.812,83, inclusief BTW en kosten.
€ 354.812,83

06-05-2019
3

Toelichting
Toevoeging derde verslag, 06-05-2019:
Het bedrag dat door de negen concurrente schuldeisers is ingediend is €
354.812,83, inclusief BTW en kosten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend

17-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en communicatie met schuldeisers.

17-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
niet van toepassing

17-10-2018
1

9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
geen, afgehandeld

17-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal met name aandacht w orden besteed aan een verdere
inventarisatie. Met de bestuurder zal overleg plaatsvinden en zullen
w erkzaamheden w orden verricht teneinde de debiteuren te incasseren.

17-10-2018
1

Toevoeging tw eede verslag, 17-01-2019:
Nog steeds actueel.

18-01-2019
2

Toevoeging vierde verslag, 15-08-2019:
Zie § 4.1

15-08-2019
4

Toevoeging vijfde verslag, 14-11-2019:
In de afgelopen verslagperiode is de curator periodiek geïnformeerd door de
bestuurder van failliet. Betaling van de commissies zou afhankelijk zijn van het
doorgang vinden van een aantal andere transacties. In de komende
verslagperiode zal hopelijk enige concrete vooruitgang w orden geboekt.

14-11-2019
5

Toevoeging zesde verslag, 13-05-2020:
Zie § 4.1; Afgelopen periode is ondanks diverse rappels nog geen voortgang
geboekt. De curator houdt de vinger aan de pols.

13-05-2020
6

Toevoeging zevende verslag, 12-11-2020:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek uitgevoerd naar
de administratie, de inbaarheid van de debiteuren en de aan de bestuurder
te maken verw ijten. De resultaten van het onderzoek zijn verw erkt in een
concept-dagvaarding die is toegezonden aan de bestuurder w aarbij de
bestuurder aansprakelijk is gesteld voor het boedeltekort. De curator w acht
de reactie van de bestuurder af en zal dan een definitief standpunt innemen
over de vervolgstappen.

12-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

17-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2021

12-11-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen:
- tijdregistratie en urenverantw oording verslagperiode
- tussentijds financieel verslag
- afschrift boedelrekening (Caceis)
N.B. de lijst van schuldvorderingen is bij het vijfde verslag reeds ingediend

13-05-2020
6

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2

15-08-2019
4

