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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 1

Datum: 5 april 2011

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.
De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie.
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Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens geconsolideerd

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Het verkrijgen, houden, beheren en exploiteren van
intellectuele eigendomsrechten, patenten en andere
vergelijkbare rechten.
2008: 73.452.000
2009: 31.771.000
2010: 24.217.968 (t/m mei)
0

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

:
:
:

14 december 2010 t/m 31 maart 2011
7,30 uur
7,30 uur (14 december 2010 t/m 31 maart 2011)

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgenomen in een groep van vennootschappen, zoals hierna
weergegeven.
De besloten vennootschap Delta Biovalue B.V. is opgericht bij akte van 5 april 2001. Per
oprichtingsdatum werden de aandelen voor gelijke delen gehouden door de heren Hilboezen en
Wortelboer. Na diverse mutaties zijn de aandelen per 30 december 2008 geheel overgedragen aan de
besloten vennootschap Delta Development & Water B.V., een volle dochter van de naamloze
vennootschap Delta N.V. te Middelburg. Delta Development & Water B.V. is vanaf 30 december 2008
bestuurder en enig aandeelhouder van Delta Biovalue B.V.
Delta Biovalue B.V. is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten
vennootschappen Delta Biovalue Nederland B.V. en Delta Biopat B.V. Als gevolmachtigde van Delta
Biovalue B.V. is per faillissementsdatum ingeschreven de heer A. W. van der Werf.
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Delta Biovalue Nederland B.V. is opgericht bij akte van 3 april 2006. Vanaf oprichtingsdatum werden
alle aandelen gehouden door Delta Biovalue B.V. Delta Biopat B.V. is opgericht bij akte van 18
december 2008. Vanaf oprichting is Delta Biovalue B.V. bestuurder en enig aandeelhouder.
De vennootschap structuur ziet er als volgt uit:

Delta N.V.

100 %
Delta
Development &
Water B.V.
100 %
Delta Biovalue
B.V.
(voorheen
Biovalue Holding
B.V.)
100 %
Delta Biovalue
Nederland B.V.

100 %
Delta Biopat
B.V.

Delta Biovalue B.V. heeft een holdingfunctie; Delta Biovalue Nederland B.V. is de werkvennootschap
waarin de biodieselfabriek wordt geëxploiteerd en Delta Biopat B.V. is de vennootschap waarin een
merkrecht en een aantal octrooirechten zijn ondergebracht.
1.2

Winst en verlies

Uit de geconsolideerde jaarrekening 2008 van Delta Biovalue B.V., Delta Biovalue Nederland B.V. en
Delta Biopat B.V. blijkt dat er over de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 een
negatief resultaat is gerealiseerd van EUR 11.868.000,-. Uit de geconsolideerde concept jaarrekening
2009 volgt dat Delta Biovalue B.V. in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 een
verlies heeft geleden van € 44.363.000,- Het resultaat over 2009 wordt negatief beïnvloed door een
afschrijving op de vaste activa van € 37.959.000,-.
1.3

Balanstotaal

Het geconsolideerde balanstotaal van Delta Biovalue B.V., Delta Biovalue Nederland B.V. en Delta
Biopat B.V. bedroeg op 31 december 2009 volgens de concept jaarrekening EUR 20.032.000,--.
Volgens interne periodieke rapportage bedroeg dit per 31 mei 2010 EUR 17.220.647.
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1.4.

Lopende procedures

De vennootschap is niet betrokken in lopende procedures.
1.5.

Verzekeringen

Bij de vennootschappen lopen de gebruikelijke verzekeringen. Deze zijn – voor zover nodig – door de
curator gecontinueerd (zie ook hierna onder 6.1), dan wel – waar mogelijk – beëindigd.
1.6

Huur

Door de vennootschap worden geen zaken gehuurd.
1.7

Oorzaak faillissement

Indirect aandeelhouder van de gefailleerde vennootschappen is het energiebedrijf Delta N.V. te
Middelburg. Met Delta N.V. als aandeelhouder is in 2007 de opdracht vertrekt voor de bouw van de
huidige door Delta Biovalue Nederland B.V. geëxploiteerde biodieselfabriek in de Eemshaven. Het
betreft een zogenaamde eerste generatie biodieselfabriek.
Naast de verestering (het deel waar de biodiesel wordt gemaakt) is er in de fabriek een persinstallatie
aanwezig. Voor de grondstof voor de biodiesel was Biovalue volledig afhankelijk van koolzaad. In de
fabriek werd de koolzaad geperst waarna de koolzaadolie werd gebruikt voor het fabriceren van
biodiesel.
De fabriek heeft vanaf oprichting verlies geleden. Hiervoor zijn door de diverse betrokken partijen
verschillende oorzaken aangedragen. Allereerst is de handel in koolzaad een wereldmarkt waarbij de
prijs van koolzaad bijzonder volatiel is. Hierdoor fluctueerde de prijs voor de benodigde grondstof
(koolzaad) bijzonder. Voorts zou het rendement van de gebruikte persinstallatie niet optimaal zijn,
waardoor er minder olie uit koolzaad werd gewonnen dan gewenst. Ook het feit dat er sprake was van
een eerste generatie biodiesel fabriek zou mogelijk de reden zijn voor het negatieve rendement. Een
eerste generatie biodieselfabriek is reeds verouderd aangezien de tweede generatie al geruime tijd
geleden in de markt is geïntroduceerd en werkt. Inmiddels wordt al gewerkt aan de derde generatie
biodieselfabriek. Daarnaast speelde volgens de betrokkenen de afschaffing door de regering van de
eerder ingevoerde verplichte bijmenging van biobrandstoffen een belangrijke rol alsmede de fors
toegenomen import van goedkope biodiesel vanuit andere werelddelen waaronder de VS en Latijns
Amerika.
Als gevolg van de voortdurende verliezen die door Delta N.V. werd gefinancierd, is door Delta N.V.
begin 2010 besloten de biodieselfabriek af te stoten. Daarbij zijn alle scenario’s van doorstart tot sloop
de revue gepasseerd. Door afgevaardigden van Delta N.V. is er met diverse potentiële
overnamekandidaten gesproken. Uiteindelijk is er in de tweede helft van 2010 voor gekozen om met 1
partij (Sunoil B.V.) exclusief door te praten.
Op dat moment was de gehele productie van de biodieselfabriek inmiddels (sedert juli 2010) stilgelegd
en waren de voorbereidingen voor de sloop van de fabriek reeds in gang gezet.
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Gedurende dit onderhandelingsproces is er ondermeer gesproken over een sociaal plan voor de
werknemers. Ten aanzien van de afronding van de onderhandelingen lopen de meningen uiteen.
Volgens Delta N.V. is er geen overeenstemming bereikt ten aanzien van een mogelijke verkoop.
Volgens Sunoil B.V. is dit echter wel het geval. Dat is ook de reden dat door Sunoil B.V. beslag is
gelegd op vermogensbestanddelen van Biovalue B.V. en een kort geding procedure is aangespannen
(zie hierover 1.4 van dit verslag). Als gevolg van de gelegde beslagen was het voor Delta N.V. niet
mogelijk de verkoop (aan andere partijen) c.q. de voorgenomen sloop uit te voeren. Aangezien een
verkoop aan Sunoil B.V. voor haar uiteindelijk geen optie was, is door Delta N.V. besloten tot het doen
van eigen aangifte van faillissement ten aanzien van de drie vennootschappen Delta Biovalue B.V.,
Delta Biovalue Nederland B.V. en Delta Biopat B.V.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2.

Aantal in jaar voor faillissement
0

2.3.

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing
Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.

Beschrijving

De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

3.2

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing
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3.4

Boedelbijdrage

Niet van toepassing
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Niet van toepassing
3.6

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing
3.7

Boedelbijdrage

Niet van toepassing
3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing
Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.
3.10

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.11

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
Andere activa
3.12

Beschrijving

De andere activa worden gevormd door het aanwezige immaterieel actief. Naast de merknaam en
handelsnaam Biovalue bestaat het immaterieel actief uit de verkregen octrooien op een deel van het
productieproces dat voor de productie van biodiesel kan worden toegepast.
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Deze octrooien zien op het gebruik van glycerine voor de vervaardiging van biodiesel. Deze octrooien
waren ondergebracht in Delta Biopat B.V. De octrooien maken deel uit van het door de curator ter
verkoop aangeboden actief.
3.13

Verkoopopbrengst

De onderhandelingen ten aanzien van een verkoop van de gehele onderneming zijn op dit moment
nog gaande zodat een verkoopopbrengst nog niet bekend is.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

De vennootschap heeft geen debiteuren.
4.2

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van banken

Niet van toepassing
5.2

Leasecontracten

Niet van toepassing
5.3

Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.
5.4

Separatistenpositie

Niet van toepassing.
5.5

Boedelbijdragen

Niet van toepassing.
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5.6

Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.
5.7

Reclamerechten

Voor zover thans bekend zijn er geen crediteuren geweest, die zich hebben beroepen op
reclamerechten.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden

Niet van toepassing
6.2

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Zie bovenstaand.
Doorstart
6.3

Beschrijving

Niet van toepassing
6.4

Verantwoording

Niet van toepassing
6.5

Opbrengst

Niet van toepassing
6.6

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden
De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Volgens voorlopige inventarisatie lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.
7.2

Depot jaarrekeningen

De geconsolideerde jaarrekening 2008 is tijdig gedeponeerd.
7.3

Goedkeurende Verklaring Accountant

De jaarrekening 2008 is voorzien van een goedkeurende verklaring, afgegeven door Deloitte.
7.4

Stortingsverplichting Aandelen

De curator dient nog een onderzoek te verrichten naar het nakomen van de stortingsverplichting.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

Of er sprake is van onbehoorlijk bestuur dient nog nader te worden onderzocht.
7.6

Paulianeus handelen

Hiervan is tot dusver niets gebleken.
Werkzaamheden
De curator heeft diverse inventariserende werkzaamheden verricht.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De curator heeft diverse boedelkosten gemaakt. Dit betreft ondermeer de levering van energie,
beveiligingskosten en personeelskosten.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad EUR 600,- bij de curator ingediend.
8.3

Preferente vorderingen van het UWV

Door het UWV zijn (nog) geen vorderingen bij de curator ingediend.
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8.4

Andere preferente crediteuren

Er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

Er zijn geen concurrente vorderingen ingediend
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

N.v.t.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg hierover een uitspraak te doen.
Werkzaamheden

9.

Procedures

9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

Niet van toepassing
Werkzaamheden

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg hierover een uitspraak te doen.
10.2

Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator richten zich in de nabije toekomst op de navolgende zaken:
te gelde maken van activa van de gefailleerde vennootschappen;
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
inventariseren van schuldvorderingen;
diverse overige inventariserende werkzaamheden.
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10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 5 juli 2011 worden ingediend.
Groningen, 5 april 2011

H.J. Meijer
curator
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