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

2

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.16/17/406

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015449:F001

Datum uitspraak:

19-09-2017

Curator:

mr. A.D. van Dalen

R-C:

mr. C.P. Lunter

Algemeen
Gegevens onderneming
Marcipano Food Group B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de
Verlengde Gildenweg 11D te (8304 BK) Emmeloord.
Activiteiten onderneming
Verkoop van chocoladeproducten.
Omzetgegevens
In 2016 bedroeg de netto omzet: € 22.000,In 2015 bedroeg de netto omzet: € 45.577,Personeel gemiddeld aantal
3
Saldo einde verslagperiode
€ 222,51
€ 4.351,63
Verslagperiode
19 september 2017 tot en met 8 oktober 2017
9 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
26,50 uren
12,15 uren
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Bestede uren totaal
26,50 uren
38,65 uren
Toelichting
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk
is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan worden, of ±achteraf ±bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Marcipano Food Group B.V., hierna te noemen µgefailleerde¶is opgericht op 14 maart 2013.
Gefailleerde heeft tien aandeelhouders. De heer J.R. Grondel was tot 28 juli 2017 bestuurder
van gefailleerde. Op de datum van faillissement stond er geen bestuurder ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Waar hierna over de ³bestuurder´wordt gesproken, wordt de heer
J.R. Grondel bedoeld.
Gefailleerde heeft twee dochterondernemingen: Marcipano Spread B.V. en Marcipano Ice B.V.
Enkel Marcipano Food Group B.V. verkeert in staat van faillissement.

1.2

Winst en verlies
Volgens de ontvangen winst- en verliesrekening zijn de volgende verliezen geleden:
In 2016 is er een verlies geleden van € 168.914,- bij een netto omzet van € 22.000,-.
In 2015 is er een verlies geleden van € 200.085,- bij een netto omzet van € 45.577,-.

1.3

Balanstotaal
De ontvangen jaarrekeningen laten de volgende cijfers zien:
Balanstotaal 2016: € 71.506,- bij een negatief eigen vermogen van € 285.546,-.
Balanstotaal 2015: € 76.083,- bij een negatief eigen vermogen van € 116.632,-.

1.4

Lopende procedures
Naar zeggen van de bestuurder is er geen sprake van lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Er zouden geen lopende verzekeringen meer zijn.
Afgelopen verslagperiode is gebleken dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op
DXJXVWXVLVEHsLQGLJG9DQSUHPLHUHVWLWXWLHLVDOGXVJHHQVSUDNH
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Huur
Gefailleerde maakte gebruik van een bedrijfspand aan de Verlengde Gildenweg 11D te
Emmeloord. De curator heeft contact gehad met de verhuurder. De huurovereenkomst is op
22 september jl. met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd ex artikel 39 van de
Faillissementswet.
Het eerder door gefailleerde gehuurde bedrijfspand is op 14 november 2017 aan de
verhuurder opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Gefailleerde exploiteerde sinds 2013 een onderneming die zich richtte op de verkoop van
chocoladeproducten in Nederland. In oktober 2016 is de heer J.R. Grondel in functie getreden
als bestuurder. Er zou op dat moment een nieuw bedrijfsconcept zijn gerealiseerd waarbij in
SODDWVYDQPHHUGHUHYHUVFKLOOHQGHSURGXFWHQVOHFKWVQRJppQSURGXFWYHUNRFKWZHUG1DDU
zeggen van de bestuurder waren er voor het vernieuwde bedrijfsconcept extra stortingen van
de aandeelhouders nodig om gefailleerde succesvol te laten opereren. Daar waar de
aandeelhouders in de jaren voorafgaand aan 2016 al bijgestort hadden, zouden zij hiertoe niet
nogmaals bereid zijn geweest, waardoor liquiditeitsproblemen ontstonden. De bestuurder heeft
uiteindelijk samen met de verhuurder van het bedrijfspand het faillissement aangevraagd. Zij
zijn beiden aandeelhouders van gefailleerde.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Er waren 3 werknemers in dienst ten tijde van faillietverklaring.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
3 werknemers.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Het personeel is, met machtiging van de rechter-commissaris, op 20 september 2017
ontslagen.

2.4

Werkzaamheden
Communicatie met de bestuurder, de verhuurder van het pand, het UWV en de (voormalig)
werknemers.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken. De voormalige bedrijfsruimte werd gehuurd.
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Gefailleerde beschikte over een bedrijfsinventaris. De (beperkte) activa zijn getaxeerd en
worden op korte termijn geveild.
De activa zijn begin november online geveild.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
De verkoopopbrengst bedroeg netto € 4.017,87 inclusief btw.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Van een bodemvoorrecht is niet gebleken.
Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Communicatie met de bestuurder, onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop en contact
met de taxateur.
Verkoop van de inventaris.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er waren geen voorraden meer aanwezig. Van onderhanden werk is niet gebleken.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Gefailleerde zou beschikken over goodwill. Er is onderzoek gedaan naar mogelijk
JHwQWHUHVVHHUGHQPDDUQLHPDQGKHHIWGDDGZHUNHOLMNHHQELHGLQJXLWJHEUDFKW
'HDIJHORSHQYHUVODJSHULRGHKHHIW]LFKQRJppQJHwQWHUHVVHHUGHSDUWLMJHPHOG'H
curator heeft met deze partij gecorrespondeerd, maar dit heeft niet geleid tot een
bieding.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Onderzoek naar de mogelijkheden voor de verkoop van de goodwill.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er zouden geen debiteuren meer zijn.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Niet van toepassing.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bedrijfsrekening aan bij de Rabobank. Op de bedrijfsrekening bij de
Rabobank was een creditsaldo ad € 222,51 aanwezig.
Het saldo is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

5.2

Leasecontracten
Er zouden geen leasecontracten zijn.

5.3

Beschrijving zekerheden
Van zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

5.4

Separatistenpositie
Van separatisten is vooralsnog niet gebleken.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Alle bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven, waarbij is verzocht eventuele
rechten ter zake van een eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken. Vooralsnog is er geen
beroep gedaan op een recht van eigendomsvoorbehoud.

5.7

Retentierechten
Van retentierechten is tot op heden niet gebleken.

5.8

Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

5.9

Werkzaamheden
Communicatie met banken, de bestuurder en crediteuren.
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Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Niet van toepassing.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
De mogelijkheden voor een doorstart zijn onderzocht. Er is met verschillende partijen
gesproken over een mogelijke (gedeeltelijke) overname. Dit heeft uiteindelijk echter niet tot
een bieding geleid, waardoor van een doorstart geen sprake is.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
0RJHOLMNKHGHQYRRUHHQGRRUVWDUWRQGHU]RHNHQFRPPXQLFDWLHPHWJHwQWHUHVVHHUGHQ

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is aangeleverd en wordt onderzocht.
Het onderzoek wordt voortgezet.
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Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2013 is op 17 december 2014 gedeponeerd (tijdig);
De jaarrekening over 2014 is op 2 juli 2015 gedeponeerd (tijdig);
De jaarrekening over 2015 is op 20 januari 2017 gedeponeerd (tijdig);
De jaarrekening over 2016 is op 27 juli 2017 gedeponeerd (tijdig).

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Naar zeggen van de bestuurder zou aan de stortingsverplichting zijn voldaan. Hier zijn nog
geen bewijsstukken van overgelegd. De bestuurder heeft hierover contact met de
aandeelhouders en de notaris.
De curator heeft deze bewijsstukken nog niet mogen ontvangen. Aangezien de
nominale waarde van de aandelen € 115,78 bedraagt, is het niet opportuun hier verder
actie op te ondernemen.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende periode van start.
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is van start gegaan en zal in de
komende verslagperiode worden voortgezet.

7.6

Paulianeus handelen
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen gaat in de komende periode van start.
Het onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen is van start gegaan en zal
komende verslagperiode worden voortgezet. Vooralsnog is niet gebleken van
paulianeuze transacties.

7.7

Werkzaamheden
Contact met de bestuurder en boekhouder en onderzoek van de administratie.
Het rechtmatigheidsonderzoek loopt.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Afgezien van het salaris van de curator zijn er vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.
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Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst heeft tot op heden geen preferente vordering(en) ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Vooralsnog niet van toepassing.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
1
In de afgelopen verslagperiode hebben nog twee concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.410,90.
Het totaal aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen bedraagt €
3.224,32.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verwachte wijze van afwikkeling kan in dit stadium van het faillissement nog niets
worden gezegd.

8.8

Werkzaamheden
Crediteurencontact en ±administratie.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kunnen nog geen concrete mededelingen worden gedaan.

10.2

Plan van aanpak
De hierna onder µwerkzaamheden¶te noemen punten zullen worden voortgezet of
aangevangen.

10.3

Indiening volgend verslag
Halverwege januari 2018.
April 2018

10.4

Werkzaamheden
- veiling activa;
- onderzoek van de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.
- onderzoek van de administratie;
- onderzoek naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen;
- crediteurencommunicatie.
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