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Faillissementsverslag
Gegevens getailleerde:
Fail)issementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:

Nummer: 2

Datum: 31 juli 2015

Nedstore Terminals Holding B.V., statutair en teitelijk gevestigd
te Huis ter Heide (3712 AK) aan de Rembrandtlaan 2.
C/16/15/301 F
14 april 2015
mr. drs. D. Heitman
mr. D.M. Staal

Personeel gemiddeld aantal:

Holding van de Nedstore groep
2015: niet bekend
2014: niet bekend
2013: niet bekend
2012: € 0,0

Verslagperiode:
Bestede uren in verslagperiode:
Bestede uren totaal

10 mel 24juli 2015
4,4 uur
9,7 uur
-

Algemeen
tVoor zover er in dit versiag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursiet gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.

Nedstore Terminals Holding B. V. is opgericht in september 2009. Haar aandelen worden sindsdien
gehouden door een drietal vennootschappen (zie paragraaf 1.1). Enig bestuurder van deze holding is de
heer Weijiand.
Gefailleerde staat als holding aan het hoofd van de Nedstore groep en houdt in dat licht 100% van de
aandelen in haar werkmaatschappijen Nedstore Terminals Vlissingen B. V., Nedstore Terminals
Vlissingen II B. V. en Nedstore Terminals Vlissingen Ill B. V. Deze werkmaatschappijen zijn op 3 december
2013 failliet verklaard, waarbij ondergetekende is aangesteld tot curator. Door die faillissementen is
gefailleerde feitelijk een lege huls geworden (zij was volgens haar bestuurder volledig afhankelijk van
haar werkmaatschappijen en ontplooide zelf geen (andere) activiteiten).
Een van de werkmaatschappijen heeft een intercompany vordering van ruim € 1.1 mio op gefailleerde.
De curator van de werkmaatschappij heeft gefailleerde diverse malen tevergeefs gesommeerd om tot
betaling over te gaan. In samenspraak met de Rabobank (houder van een pandrecht op voornoemde
vordering), heeft voornoemde curator uiteindelijk het faillissement van de holding aangevraagd.
In de eerste verslagperiode heeft de curator vast gesteld dat gelailleerde op ëén vordering na (zie
paragraaf 4) geen activa bezit. Voorts heeft de curator een deel van de administra tie van gefailleerde
ontvangen en aan een onderzoek onderworpen (zieparagraaf 7.1).
In de tweede verslagperiode heeft de curator de vordering van gefailleerde geIncasseerd (zie paragraaf
4) en is het ondetzoek naar de administratie van gefailleerde atgerond (zie paragraaf 7.1).
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
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1.3
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1.5
1.6
1.7

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

De aandelen in gefailleerde worden gehouden door Sandhurst B. V. (40%), Tsitsikamma Holding
B. V. (40%) en Mer & Partners B. V. (20%). Enig bestuurder van gefailleerde is de heer P. W.
Weijland.
Winst en verlies
2015: niet bekend
2014: niet bekend
2013: € 5.039,2012: € 423.046,Balanstotaal
2015: niet bekend
2014: niet bekend
2013: nietbekend.
2012: € 555.055,- negatief (a/s gevolg van het negatieve resultaatin de werkmaatschappijen)
Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures. Volgens de bestuurder zijn deze er ook niet.
Verzekeringen
De curator zal de verzekeringen die daarvoor in aanmerking komen beeindigen.
Huur
Volgens de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten.
Oorzaak taillissement
Zie onder ‘algemeen’.
Personeel
Aantal ten tijde van faiNissement
0
Aantal in jaar voor taillissement
0
Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijage.
Bedriftsmiddelen
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.
Weckzaamheden: zie bijlage.
Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving
Niet van toepassing.
3.10 Verkoopopbrengst
3.9

Niet van toepassing.
3.11 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Overige activa
3.12 Beschrijving

Niet van toepassing.
3.13 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing,
Werkzaamheden: zie bijiage.
4.
4.1

4.2
4.3

5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Debiteuren
Omvang debiteuren

Gefailleerde heeft volgens haar bestuurder slechts één vordering, te weten op de fiscus ter hoogte
van € 5.031,- uit hoofde van aangiftes suppletie Omzetbelasting over dejaren 2011 en 2013. De
curator heeft de fiscus verzocht om voornoemd bedrag over te schrijven op de boedeirekening.
In de tweede vetslagperiode is gebleken dat de vordeting op de fiscus een bedrag beloopt van in
totaal € 5.459,-. Voornoemd bedrag is ontvangen op de boedeirekening.
Opbrengst
€ 5.459,-.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Bank! zekerheden
Vorderingen van bank(en)

De Rabobank Walcheren/Noord-Beveland heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 227,82.
Leasecontracten
Niet van toepassing.
Beschrijving zekerheden
Gefailleerde isjegens de Rabobank hoofdelljk aansprakelljk voor de schulden van Nedstore
Terminals Vlissingen B. V. c.s. (de werkmaatschappijen), ter hoc gte van thans ruim € 867k. Van
overige zekerh eden lijkt geen sprake te zijn.
Separatistenpositie
Niet van toepassing.
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
Reclamerechten
Niet van toepassing.
Retentierechten

Niet van toepassing.
Weckzaamheden: zie bijiage.
6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

7.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6

8.
8.1
8.2

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
Financiële versiaglegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Doorstart
Beschrijving
Niet van toepassing.
Verantwoording
Niet van toepassing.
Opbrengst
Niet van toepassing.
Boedeibijdrage
Niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijiage.
Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Dc curator heeft een dee! van de administra tie van gefailleerde ontvangen en aan een onderzoek
onderworpen. De curator heeft de nog ontbrekende administratie opgevraagd en de bestuurder
om een toelichting op een dee! van de boekhouding verzocht.
In de tweede verslagperiode heeft de curator de ontbrekende administratie ontvangen en aan een
onderzoek onderwocpen. Daarnaast heeft de bestuurder van gefaiHeerde een toelichting gegeven
op de administratie. Voorts heeft de curator vastgesteld dat de administratie van getailleerde aan
de daaraan te stellen eisen voldoet.
Depot jaarrekeningen
Dejaarrekening over het jaar 2013 is twee dagen te Iaat gedeponeerd. De overigejaarrekeningen
zijn tijdig gedeponeerd.
Goedkeuring verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan.
Onbehoorlijk bestuur
Met van toepassing (het twee dagen te Iaat deponeren van de jaarrekening over het jaar 2013
kwalificeert als een onbefangrijk verzuim).
Paulianeus handelen
Vooraisnog niet van toepassing.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, zijn er geen boedelvorderingen bekend.
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft geen vordering ingediend.

8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

9.
9.1
9.2

9.3

Pretetente vordering van het UWV
Het UWVheeft geen vordering ingediend en deze wordt ook niet verwacht.
Andere preferente crediteuren
De Rabobank heeft als de pattij die feitelijk de kosten voor de aanvraag van het failHssement
heeft voldaan een preferente vordering van in totaal € 1.155,81.
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben vier crediteuren hun vordeting bij mij ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is et een bedrag van € 1.130.111,26 aan concurrente vorderingen ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Term ijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode verwacht de curator geen noemenswaardige werkzaamheden te
hoeven verrichten.
Indiening volgend versiag
Over drie maanden na heden.
Werkzaarnheden: zie bijiage.
:ht, 31 juli 201’S\
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De informatie in dit openbaar vets/ag en de bijbehorende bijlagen is zorg vu/dig samengeste/d. De curator staat ech tot niet in voor
do volledigh old en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde inform atie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar
gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit ken gevolgen hebben voor de in dit vets/ag en de bijbehorende
blagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere be/an ghebbenden. Aan dit vets/ag kunnen derha/ve
geen rech ten worden ontleend.

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechtet-commissaris
curator
betrekking hebbend op versiag nrs.

f

DATUM:

Nedstore Terminals Holding B.V.
16/15/301
14-4-2015
mr. D.M. Staal
mr. D. Heitman

-

2

A.

BATEN

subtot. mci. BTW

mutaties

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

€
€
€

-

-

-

totaal

€
€
€

-

-

-

Af te dragen BTW

-

-

-

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten vm verkoop

€
€

debiteuren
prae-faillissement debiteuren
boedeldebiteuren

€
€

€

overige baten
boedelbijdrage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

€
€
€

5.459,00
4,18

€
€
€

5.459,00
4,18

5.

totaal

€

€

5.463,18

€

5.463,18

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN
I BOEDELSCHULDEN

subtot. mci. BTW

mutaties

totaai

salaris curator
publicatiekosten
taxatiekosten
gas / water / electra
verzekeringen
fiscus
Uwv

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

6.

totaal

€

€

€

€

C-

TI-fANS NOG BESCHIKBAAR
totaal A
totaal B

€
€

€
€

5.463,18

€
€

5.463,18

saldo boedeirekening

€

€

5.463,18

€

5.463,18

2.

3.

4.

7.

27 juli 2015

-

€
€

€
€

€
€

€

€

Terug te ontvangen
BTW

ABiAMFO
Account holder name HEITMAN D MR
Rechtbanken
61.46.30.274
Arrangementrekenin
g
Date interval
10-05-2015 until 24-07-2015

Balance 10-05-2015 € 0,00
Balance 24-07-2015 € 5.463,18
Date

Description

Account Balance
Page 1 of 1

Number of debit
transactions

Number of credit
transactions

0
Total amount debited

4
Total amount credited

€ 0,00

C 5.463,18

Amount debited

Amount credited

26-05-2015 /TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NL5 11NG80000068457
/BIC/INGBNL2A/NAME/BELASTINGDIENST/
REMI/BSN 822044900 Nedstore Terminals
00182 2015 01 00003259069
0000 1/EREF/20 150519084784557
26-05-2015 /TRTP/SEPA
OVERBOEKING/IBAN/NL511NGB0000068457
/BIC/INGBNL2A/NAME/BELASTINGDIENST/
REMI/BSN 822044900 Nedstore Terminals
00182 2015 01 00003274941
0000 1/EREF/20150519084784570
02-06-20 15 AFSLUNG RENTE EN/OF KOSTEN
CRED1TRENTE 0,60C
02-07-2015 AFSLUNG RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 3,58C

673,00

4.786,00

0,60
3,58

Number of debit
transactions

Number of credit
transactions

0

4

Total amount debited

Total amount credited

€ 0,00

€

5.463,18

naarn crediteur
Nedstore Terminals Vlissingen By.
Van Leeuwen & De Waard advocaten
Pabobank Walcheren/Noord-Beveland
Loyens & Loeff NV.
Totaal

boedel

preferent

1.155,81

-

1.155,81

concurrent
opmerking
1.126.006,60 (aanvraer)
615,97
227,82 (kosten aanvraag faillissement)
3.260,87
1.130.111,26

