
Algemeen

Gegevens onderneming

Marc Holding B.V.

Activiteiten onderneming

- beheer van onroerend goed;
- het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten en andere 
vermogenswaarden.

Omzetgegevens

2015: € 48.000,--
2016: € 48.000,--

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

Verslag 1:
€ 3.357,--

Verslagperiode

12 december 2017 t/m 15 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

"6,2"

Bestede uren totaal

"6,2"

Toelichting

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000019337:F002

12-12-2017

mr. C.P.  Lunter

Curator: mr W.  Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/548
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 31 mei 2011 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marc 
Holding B.V. opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal van Marc Holding B.V. is opgebouwd uit 90.000 aandelen 
van ieder nominaal € 1,--. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedroeg op de 
datum van haar oprichting 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer M.R. Tarnacki 
bestuurder en enig aandeelhouder van Marc Holding B.V.

1.2 Winst en verlies

2015: -/- € 3.870,--
2016: -/- € 7.960,--

1.3 Balanstotaal

2015: € 84.670,--
2016: € 68.067,--

1.4 Lopende procedures

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten zijn door Marc Holding B.V., 
voor zover ik dat heb kunnen nagaan, geen verzekeringen afgesloten.

1.6 Huur

Verslag 1:
Door Marc Holding B.V. werd, in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten, een bedrijfsruimte gehuurd te 8256 PP Biddinghuizen aan de 
Noorderbaan 99B. De huur voor deze bedrijfsruimte bedroeg € 600,--, excl. btw per 
maand. 

Uit de administratie blijkt dat de huurovereenkomst met betrekking tot bovengenoemde 
bedrijfsruimte is beëindigd per 30 september 2017. De borg, van in totaal € 1.000,--, 
excl. btw, die Marc Holding B.V. heeft betaald bij het aangaan van de 
huurovereenkomst, is verrekend met de laatste factuur van de verhuurder.

Ik ga er vooralsnog vanuit dat de verhuurder ter zake van de huurovereenkomst niets 
meer te vorderen heeft van Marc Holding B.V. Ik zal de verhuurder vragen om mij met 
een kort woord te bevestigen dat dit juist is. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Verslag 1:
Marc Holding B.V. genereerde haar omzet met de managementactiviteiten die zij 
verrichtte voor haar dochtermaatschappij, Henrycom Werkbemiddelingsbureau B.V. De 
financiële situatie van deze dochtermaatschappij is echter ook weinig rooskleurig. 

De slechte financiële situatie van haar dochtermaatschappij zorgt ervoor dat Marc 
Holding B.V. geen inkomsten meer genereert. Henrycom Werkbemiddelingsbureau 
B.Vis financieel immers niet in staat om de managementfee te voldoen. Als gevolg van 
het voorgaande is Marc Holding B.V. financieel niet langer in staat om aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. De bestuurder heeft uiteindelijk dan ook geen 
andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Marc Holding 
B.V. 

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 12 december 2017 door de rechtbank 
Midden-Nederland, locatie Lelystad behandeld. 

In haar vonnis van eveneens 12 december 2017 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Marc Holding B.V. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Aangezien er bij Marc Holding B.V. geen personeel in dienst was, zijn hieromtrent door 
mij geen werkzaamheden te verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan de 
gefailleerde vennootschap.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.
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3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen. Op de datum van het uitspreken van het 
faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

N.v.t.
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3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is geen sprake van andere activa waarmee baten voor de faillissementsboedel 
gerealiseerd kunnen worden.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Uit de jaarrekening over 2016 blijkt dat er sprake is van een rekening-
courantverhouding tussen de gefailleerde vennootschap en haar bestuurder. Uit hoofde 
van deze rekening-courantverhouding had de gefailleerde vennootschap op 31 
december 2016 een vordering op haar bestuurder van € 14.034,--. 

In de komende verslagperiode zal ik onderzoeken of de gefailleerde vennootschap op 
de datum van het uitspreken van het faillissement nog steeds een rekening-
courantvordering op haar bestuurder had. Indien dit het geval mocht zijn, dan zal 
uiteraard getracht worden om deze vordering te incasseren.

De gefailleerde vennootschap heeft wegens niet betaalde managementfee ook nog een 
vordering op haar dochtermaatschappij, Hemrycom Werkbemiddelingsbureau. B.V. 
Deze vordering, van in totaal€ 29.000,-- moet echter als oninbaar worden beschouwd, 
aangezien Henrycom Werkbemiddelingsbureau B.V. op 12 december 2017 door de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad eveneens in staat van faillissement is 
verklaard (C/16/17/549 F).

Naast de hierboven genoemde vorderingen is mij, vooralsnog, niet gebleken van andere 
vorderingen van de gefailleerde vennootschap.

4.2 Opbrengst

***

4.3 Boedelbijdrage

***
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4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- nader onderzoek doen naar de rekening-courantvordering van de gefailleerde 
vennootschap op haar bestuurder op de datum van het uitspreken van het faillissement;
- onderzoeken of de gefailleerde vennootschap, naast de rekening-courantvordering op 
haar bestuurder, nog andere vorderingen heeft.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde 
vennootschap gebruik van een bankrekening bij ABN Amro. Op de datum van het 
uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 3.357,--. 
Conform mijn verzoek heeft ABN Amro dit bedrag in de afgelopen verslagperiode 
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is geen sprake.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen 
zekerheden gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren bij mij gemeld, die zich hebben beroepen 
op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen 
op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***
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5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
Met betrekking tot de onder punt 5 van dit verslag genoemde onderwerpen zijn 
vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 
faillissement haar werkzaamheden reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende 
mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.
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7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de bij hem in bezit zijnde 
administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekening over 2016, 
alsmede de inkoop- en verkoopfacturen. ABN Amro heeft mij de bankafschriften doen 
toekomen. In de komende verslagperiode zal deze administratie door mij bestudeerd 
gaan worden. In dat kader zal dan ook bekeken worden in hoeverre er is voldaan aan de 
boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de 
periode 2011 t/m 2016 enkel en alleen de jaarrekening over 2013 niet tijdig is 
gedeponeerd. Deze jaarrekening is namelijk gedeponeerd op 3 februari 2015. De 
jaarrekening had echter uiterlijk op 31 januari 2015 gedeponeerd moeten worden.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 mei 2011; een eventuele vordering ter 
zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 
december 2003, dan ook verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die wijzen op (mogelijk) onbehoorlijk 
bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Hiervan is mij tot op heden niet gebleken. In de komende verslagperiode zal ik het 
onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Er is (nog) geen sprake van boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 3.391,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

***

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
0

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 0,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.
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9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- nader onderzoek doen naar de rekening-courantvordering van de gefailleerde 
vennootschap op haar bestuurder op de datum van het uitspreken van het faillissement;
- onderzoeken of de gefailleerde vennootschap, naast de rekening-courantvordering op 
haar bestuurder, nog andere vorderingen heeft;
- de administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen 
voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen 
ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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