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Dit verslag is niet juist genummerd. Dit verslag is het 9e faillissementsverslag.
Dit faillissementsverslag kan het beste in samenhang met faillissementsverslag
nummer 8 (d.d. 30 mei 2018) w orden gelezen.
Dit verslag is niet juist genummerd. Dit verslag is het 10e faillissementsverslag.
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Activiteiten onderneming
De onderneming van curanda hield zich bezig met het ontw erpen en
produceren van unieke interieurs voor de detailhandel in de breedste zin van
het w oord, voornamelijk de interieurs van w inkels.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 9.177.218,77

€ -1.168.748,86

€ 3.046.636,62

2011

€ 8.250.000,00

€ -2.017.000,00

€ 3.171.000,00

2012

€ 8.828.132,72

€ -607.938,86

€ 5.228.282,53

2014

€ 4.655.137,51

€ -1.240.621,23

€ 2.640.002,10

Toelichting financiële gegevens
2014 betreft cijfers t/m periode 7. Deze cijfers w erden al in eerdere verslagen
gepresenteerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
65
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Toelichting
Dit cijfer w erd al in eerdere verslagen gepresenteerd.

Boedelsaldo
€ 631.508,62

10-01-2019
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€ 632.227,57

28-08-2019
11

€ 601.300,64

06-04-2020
12

€ 601.624,78

21-10-2020
13

€ 602.481,71

17-05-2021
14

€ 603.055,77

25-11-2021
15

€ 603.627,24

13-06-2022
16

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-5-2018

10-01-2019
10

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019

28-08-2019
11

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

06-04-2020
12

t/m
6-4-2020
van
7-4-2020

21-10-2020
13

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

17-05-2021
14

t/m
16-5-2021
van
17-5-2021

25-11-2021
15

t/m
24-11-2021
van
25-11-2021
t/m
12-6-2022

Bestede uren

13-06-2022
16

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

10

40 uur 54 min

11

28 uur 24 min

12

3 uur 42 min

13

0 uur 1 min

14

4 uur 48 min

15

1 uur 0 min

16

361 uur 17 min

totaal

440 uur 6 min

Toelichting bestede uren
In totaal is er in dit faillissement 383 uur en 12 minuten besteed.
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In totaal is er in dit faillissement 411 uur en 36 minuten besteed.
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Het totaal van de bestede uren bedraagt: 415 uren en 18 minuten

06-04-2020
12

In vorige verslagen zijn 8 uur en 42 minuten van J.D.M. Hertogs niet
opgenomen.
Aan dit dossier zijn tot en met deze verslagperiode in totaal 424 uur besteed.

21-10-2020
13

In deze verslagperiode heeft een correctie in de urenverslaglegging
plaatsgevonden zodat die nu aansluit met de urenadministratie.

13-06-2022
16

De urenbesteding in deze verslagperiode bedraagt is 10:18 uren.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1 t/m 8:
De bestuurder van curanda is New Store Europe Holding B.V. (hierna “NSEH”).
De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 2 oktober 2014 een
voorlopige surseance van betaling verleend aan NSEH.
De enig aandeelhouder van curanda is New Store Europe B.V. (hierna “NSE”).
De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch heeft bij beschikking van
6 oktober 2014 een voorlopige surseance van betaling verleend aan NSE.
De voorlopig verleende surseances van betaling van NSEH en NSE zijn bij
vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant van 22 oktober 2014 ingetrokken,
w aarbij NSEH en NSE gelijktijdig in staat van faillissement zijn verklaard. Als
rechter-commissaris in de surseances alsmede de faillissementen van NSEH en

10-01-2019
10

NSE is mr. S.J.O. de Vries benoemd. Als bew indvoerders mw . mr. C.A.M. de
Bruijn en mr. W .J.B. Berendsen benoemd die later in de faillissementen als
curatoren zijn aangesteld.
De enig aandeelhouder alsmede bestuurder van NSE is NSEH. De enig
aandeelhouder van NSEH is New Store Europe AS. New Store Europe AS is een
Noorse vennootschap die bij vonnis van 26 september 2014 in staat van
faillissement verklaard. De bestuurders van NSEH zijn de heren T. Abrahamsen,
R. Broers, E. Heeg, J.K.M. van den Borne, R. Kormeseth, P.E. Jahren en R.G. de
la Court.

1.2 Lopende procedures
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
De curatoren zijn niet bekend met lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Een groot gedeelte van de verzekeringen w as door NSE afgesloten ten
behoeve van curanda. De verzekeringen die door curanda w aren afgesloten,
zijn op verzoek van de curatoren geroyeerd met uitzondering van de
inboedelverzekering.
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Aangezien de aan curanda in eigendom toebehorende zaken zijn verkocht, zijn
uitgeleverd aan de eigenaar, w aarna de verschillende locaties zijn opgeleverd,
w as er geen belang meer de bestaande verzekeringen te continueren. Alle
verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. De kosten die de boedel daarvoor
heeft moeten maken zijn verantw oord in het standaard financieel verslag.
De beëindiging van bepaalde verzekeringen door curatoren heeft geleid tot
premierestituties. Deze premierestituties zijn tezamen met restituties uit
andere hoofde in het standaard financieel verslag opgenomen onder de
noemer “Restituties”.

1.4 Huur
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Curanda huurt een bedrijfsruimte inclusief loods/magazijn gelegen aan de
Bleisw ijksew eg 39 te Zoetermeer.
Daarnaast huurt curanda een tw eetal loodsen gelegen aan de W erner von
Siemensstraat 30 en 36 te Zoetermeer.
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Alle huurovereenkomsten zijn – met machtiging van de rechter-commissaris –
door de curatoren beëindigd met een opzegtermijn van drie maanden.
Het gehuurde aan de W erner von Siemensstraat te Zoetermeer is op
respectievelijk 20 november 2014 en 7 januari 2015 voortijdig – met
instemming van de rechter-commissaris - opgeleverd.
Het gehuurde aan de Bleisw ijksew eg 39 te Zoetermeer is op 30 januari 2015
opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1 t/m 8:
Tijdens de intake van het faillissement is gesproken met een w erknemer die
zich – onder leiding van de indirect bestuurders – bezig hield met de dagelijkse
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leiding van curanda in Zoetermeer. Naar zijn zeggen zijn er enkele oorzaken
van het faillissement aan te w ijzen:
Curanda hield zich onder andere bezig met het ontw erp en de productie
van unieke interieurs voor w inkels. Door toenemende concurrentie vanuit
zogenaamde lage lonen landen (met name vanuit de balkanlanden), de
economische crisis in Nederland en hoge kosten zoals personeelskosten,
huur en kosten voor het gebruik van machines, w as het
productiegedeelte verlieslatend. Er w erd dan ook in juni 2014 besloten
om het productieafdeling te sluiten, de arbeidscontracten van het
personeel van de productieafdeling te beëindigen en de bijbehorende
afdelingen zoals services, frontdeks, ICT en HR te reorganiseren
w aardoor ook de arbeidsovereenkomsten van enkele personeelsleden
van die afdelingen zouden w orden beëindigd. De productie zou w orden
uitbesteed aan buitenlandse partijen die de productie van interieurs
goedkoper kunnen bew erkstelligen. Van de 53 personeelsleden zouden
de dienstverbanden van ongeveer 32 personeelsleden middels
vaststellingsovereenkomsten beëindigen. Door de sluiting van de
productieafdeling, zouden slechts de ontw erp-, sales- en
projectmanagmentafdelingen overblijven. Er w erden voor deze drie
afdelingen nieuw e doelen gesteld w aarbij rekening w erd gehouden met
de economische crisis. Uiteindelijk bleek dat – ondanks het sluiten van de
productieafdeling – de kosten te hoog bleven aangezien de opdrachten
uitbleven en de doelstellingen niet w erden behaald. De omzetten liepen
hierdoor terug en de schuldenlast van curanda liep op;
Naast het voornoemde is de moedervennootschap New Store Europe SA
op 26 september 2014 in staat van faillissement verklaard. Dit had als
resultaat dat de geldstroomrichting NSEH opdroogde w aardoor zij en
haar dochtervennootschappen in financiële problemen kw amen te
verkeren. Er w aren geen financiële middelen voorhanden om de
activiteiten van de vennootschappen voort te zetten. Aanvankelijk w erd
via eenvoorlopige surseance van betaling voor NSEH en NSE bekeken of
een oplossing
gevonden kon w orden om uit de financiële problemen te geraken.
Gedurende de surseance bleek echter dat NSEH en NSE en daarmee ook
de dochtervennootschappen in dusdanige financiële problemen
verkeerden, dat er geen andere mogelijkheid w as dan om intrekking van
de surseance te vragen en de faillissementen aan te vragen van de
dochters van NSE, w aaronder dus ook het faillissement van curanda.
Nog in onderzoek.
In het faillissement van NSEH zal een onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement plaatsvinden. Het resultaat van dat onderzoek zal naar
verw achting de oorzaken van het onderhavige faillissement naar boven
brengen.
Het onderzoek loopt.
Verslag 9:
Het onderzoek loopt nog.
Gefailleerde vormde onderdeel van een Nederlandse groep die w eer onderdeel
w as van een internationaal concern met aan het hoofd een Noorse
vennootschap, te w eten New Store Europe AS (“NSE AS”). New Store Europe
Holding B.V. (“NSE Holding”) w as een 100% dochter van NSE AS en fungeerde
als holdingmaatschappij van de Nederlandse groep. NSE Holding heeft één
dochtervennootschap, te w eten New Store Europe B.V. (“NSE”), w elke
vennootschap op haar beurt zes Nederlandse dochtervennootschappen heeft,
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te w eten:
• Shopex Engineering B.V.;
• Shopex Metaal Assemblage B.V.;
• Shopex Interieurbouw B.V.;
• Shopex Staal Produktie en Assemblage B.V.;
• Shopex Aluminium Produktie B.V.; en
• T. Benschop B.V.
Daarnaast heeft NSE de aandelen in drie buitenlandse
dochtervennootschappen, te w eten:
• Shopex GmbH (Duitsland);
• New Store Asia Shopfitting Taicang Co Ltd. (China);
• Shopex Holding N.V. (België);
Shopex Holding N.V. (37,85%) houdt, tezamen met NSE Holding (62,15%) de
aandelen in:
• New Store Europe N.V. (België).
De moedervennootschap van NSE Holding, NSE AS, gevestigd te Noorw egen,
verkeert sedert vrijdag 26 september 2014 in staat van faillissement. De
curator heeft overleg gevoerd met de Noorse curator, Tom Hugo Ottesen
(Kvale advocaten) en diens verslagen (in de Noorse taal) ontvangen.
Daarnaast w erd een verslag van de onderzoekende accountant, Helge A.
Ostvold (BHL DA accountants) ontvangen. Vertaling van de verslagen naar het
Engels kostte veel tijd, mede omdat de diverse benaderde vertalers in
Engeland, Nederland en Noorw egen bijzonder hoge bedragen rekenden voor
een vertaling. Uiteindelijk is het gelukt de verslagen tegen relatief lage kosten
vertaald te krijgen. In het navolgende volgt een (zeer) korte samenvatting van
hetgeen gerapporteerd w erd in het faillissement van NSE AS. Ik heb als valuta
koers de stand van de NOK/Euro gebruikt van 31 december 2014. Op die
datum w as de koers 1 NOK tegen € 0,11.
Begin verslaglegging door de Noorse curator.
NSE AS w as de topholding van een concern dat in september 2014 actief w as
in de navolgende landen: Noorw egen, Zw eden, Polen, Duitsland, Denemarken,
Italië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Finland, Litouw en, België, China en
Nederland.
NSE AS w erd opgericht op 2 november 2006. In 2010 w erd het toen nog
bescheiden concern overgenomen door de Noorse private equity investeerder
Herkules Capital. Ten tijde van het faillissement van NSE AS hield Herkules
Capital 89,49% van de aandelen in NSE AS, met een aandelenkapitaal van NOK
226.893.262. Uitgaande van een w aarde van 1 NOK op 31 december 2014 van
€ 0,11, komt dit neer op € 24.958.259. 10,51% van de aandelen in NSE AS
(aandelenkapitaal van € 2.931.482) w erd gehouden door het management.
Het totale aandelenkapitaal bedroeg € 27.889.741. Ten tijde van de overname
door Herkules Capital bedroeg het aandelenkapitaal € 1.210.000. Er w erd
derhalve vanaf 2010 € 26.679.741 additioneel aandelenkapitaal ingebracht in
NSE AS door Herkules Capital. De overall strategie van Herkules Capital voor
het NSE-concern bestond uit een snelle vergroting van het concern en de
omzet door middel van overnames. In 2011 w erden Kleerex UK Ltd. en Shopex
overgenomen w aarmee het NSE-concern haar operaties in respectievelijk het
Verenigd Koninkrijk en Nederland startte. In Denemarken w erd de laatste 51%
van de aandelen in een deelneming overgenomen.
NSE AS c.s. w erden bancair gefinancierd door Sw edbank. Naast de
gebruikelijke zekerheden stond Herkules Capital vanaf april 2013 borg voor de
financiering. Ten tijde van het faillissement van NSE AS had Sw edbank circa €
68.000.000 te vorderen van het concern.

Het totale concern had ten tijde van het faillissement van NSE AS circa 700
w erknemers.
De Noorse curator heeft over de financiële problemen binnen het concern het
volgende gerapporteerd (de hierna gepresenteerde cijfers betreffen alle
geconsolideerde cijfers w aarin het gehele concern is opgenomen):
• 2012 w as het slechtste jaar dat het concern heeft gehad. Er w erd minder
verkocht dan gebudgetteerd, hetgeen tot een lagere omzet en groot een
verlies heeft geleid. Men is gedurende 2012 en daarna zw aar gaan inzetten op
het verlagen van de kosten, onder meer door een personele reorganisatie. Als
gevolg van de slechte resultaten bij het NSE-concern tw ijfelden diverse
(potentiële) klanten aan de stabiliteit van het NSE-concern en liepen w eg, c.q.
gingen geen overeenkomsten aan met het NSE-concern. Het concern
produceerde met name voor grotere, internationaal opererende w inkelketens,
w aarvoor die stabiliteit erg belangrijk w as. In 2012 w erden door NSE AS drie
maal aandelen uitgegeven w aarmee Herkules Capital additioneel kapitaal
verstrekte;
• 2013 w as een jaar w aarin de marktomstandigheden zw aarder w erden, door
veel concurrentie hetgeen een prijsdrukkend effect had. Met name behaalden
NSE Noorw egen en NSE Verenigd Koninkrijk lagere omzetten dan
geprognosticeerd. Reorganisatiekosten bleken hoger dan verw acht in
Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Verdere kostenbesparingen
w erden doorgevoerd en er vond een herfinanciering plaats bij Sw edbank (in
w elk kader Herkules Capital een borg voor het krediet afgaf) en er w erden
w ederom aandelen uitgegeven.
• 2014 w as het jaar w aarvoor een omzet w erd voorzien van € 111.760.000 en
een EBT van -/- € 4.521.000. De verkopen in 2014 vielen echter (w ederom)
zw aar tegen. Het eerste kw artaal leverde een 4% lagere omzet dan begroot.
In het tw eede kw artaal steeg dit tot 16%. Met name w erd gedurende het jaar
2014 duidelijk dat het vierde kw artaal een aanmerkelijk lagere omzet zou
opleveren dan verw acht. In Noorw egen verloor NSE een klant met een
jaaromzet van € 5.000.000. Op 31 augustus 2014 w as het eigen vermogen
gedaald tot -/- € 24.500.000. De begrootte EBT van -/- € 4.521.000 ultimo
2014 bleek op 31 augustus al -/- € 12.876.820 te bedragen.
Maatregelen w erden genomen w aaronder het sluiten van productielocaties. In
augustus 2014 voorzag het management van NSE dat er een additionele
kapitaalsinjectie voor 2014 plaats moest vinden van € 6.600.000 en voor 2014
en 2015 € 11.000.000. Er vonden gesprekken plaats tussen Sw edbank en
Herkules Capital op 3 en 17 september 2014. Herkules Capital w as bereid om
additioneel kapitaal te verschaffen, echter onder verlaging van de borg op een
NOK voor NOK basis. Dit w as voor Sw edbank niet acceptabel omdat haar
zekerheidspositie daarmee aangetast w erd. Een laatste ontmoeting tussen
partijen op 23 september 2014 leidde niet tot overeenstemming. Het bestuur
van NSE AS moest onder meer de salarissen en leveranciers betalen en daar
w aren geen middelen meer voor reden w aarom op 25 september 2014 het
bestuursbesluit genomen w erd om het faillissement aan te vragen, w elk
faillissement op 26 september 2014 w erd uitgesproken door de Noorse
rechter.
De cijfers:
• 2012 Omzet € 170.303.100 EBT -/- € 24.757.370
• 2013 Omzet € 159.541.470 EBT -/- € 17.317.410
• 2014 (tot 31 augustus) Omzet € 100.421.200 EBT -/- € 12.876.820
Als oorzaken voor het faillissement noemt de Noorse curator:
• mislukte overnames;
• liquiditeitsnood over een langere periode;

• lagere omzetten en marges dan begroot;
• hogere operationele kosten dan begroot.
De Noorse curator en de accountant hebben geen termen gevonden die ertoe
leiden dat externe partijen zoals Herkules, Sw edbank en het management
ergens (succesvol) voor aansprakelijk konden w orden gehouden (op enkele
betalingen na die kort voor het faillissement van NSE AS gedaan w erden aan
w at managers).
Tot zover de verslaglegging door de Noorse curator.
Op 19 mei 2014 w erd door NSE AS aan zow el NSE als T. Benschop B.V. een
brief gestuurd w aarin aangegeven w erd dat financiële steun vanuit NSE AS
w erd verleend teneinde de continuïteit van NSE en T. Benschop B.V. te
w aarborgen. Deze toezegging w erd per brief (“Letter of financial support”) op
2 september 2014 herhaald.
Op 26 september 2014 volgde een brief van NSE AS w aarin gemeld w erd dat
het faillissement in Noorw egen w as aangevraagd. Als reden w erd opgegeven
dat overleg tussen Herkules Capital en de bank geen overeenstemming had
opgeleverd over het verstrekken van additioneel kapitaal.
Op 2 oktober 2014 heeft de CEO van NSE AS separaat aan NSE bericht dat
Herkules Capital op 25 september 2014 geheel onverw acht aangegeven had
geen verder kapitaal te verschaffen, w aarna laat in de middag van die dag
door het bestuur het besluit genomen w erd om het faillissement van NSE AS
aan te vragen.
Als gevolg van het staken van verdere financiering van het concern en het
faillissement van NSE AS, w erd de geldstroom vanuit de Noorse
moedervennootschap, NSE AS, naar NSE Holding en NSE en haar
dochtervennootschappen per direct gestaakt, w aardoor voor NSE Holding en
NSE acute liquiditeitsproblemen ontstonden. Het bestuur van NSE Holding
heeft daarom surseance aangevraagd, w elke surseance op 2 oktober 2014
w erd verleend. In overleg met de bew indvoerders is vervolgens op 3 oktober
2012 om surseance van NSE verzocht, w elke surseance op 6 oktober 2014
w erd verleend. Gedurende de periode van surseance van betaling is
onderzocht of ten behoeve van de bestaande organisatie funding gevonden
kon w orden w aarmee de activiteiten gecontinueerd konden w orden.
Gedurende de periode van de surseance van betaling is gebleken dat
financiering en continuering van de activiteiten binnen de bestaande structuur
niet mogelijk w as. Dat w as voor de bew indvoerders reden om de rechtbank te
verzoeken de surseances van betaling van NSE en NSE Holding in te trekken
en de faillissementen van deze vennootschappen én van de
dochtervennootschappen, w aaronder gefailleerde, uit te spreken. Het
faillissement van T. Benschop B.V., een in Zoetermeer gevestigde
dochtervennootschap van NSE w as reeds op 10 oktober 2014 uitgesproken.
Conclusie is dat het faillissement is veroorzaakt door het staken van
financiering vanuit Noorw egen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
53
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Toelichting
In dit hoofdstuk staat een herhaling van eerdere verslagen:

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
77
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-10-2014

53

met machtiging van de rechter commissaris

totaal

53

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie hieronder en in 3.5

€ 165.000,00

totaal

€ 165.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Beschrijving:
Curanda heeft in eigendom een kantoorinventaris die onder andere bestaat uit
bureaus, stoelen, computers, kantoorartikelen, kopieermachines, de inrichting
van een vergaderruimtes, de inrichting van een kantine etc.
Daarenboven heeft curanda in eigendom het interieur van een show room, het
interieur van een montagew erkplaats met benodigde zaken voor de productie
van interieurs w aaronder machines en gereedschappen. Vorenstaande
bedrijfsmiddelen w erden verkocht aan een Zw eedse partij die de onderneming
van NSE heeft doorgestart.
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Er zijn geen voertuigen in eigendom van curanda, de voertuigen w erden
middels operational lease aan curanda ter beschikking gesteld en zijn – op
tw ee na - door de leasemaatschappijen opgehaald.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

28-08-2019
11

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Verkoopopbrengst:
Een deel van de koopsom die ontvangen w erd van voornoemde Zw eedse
partij zal toebedeeld w orden aan gefailleerde. Hierover w ordt in latere
verslagen melding gemaakt.
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Op basis van getaxeerde w aardes van de bedrijfsmiddelen w erd een bedrag
van € 165.000,- gealloceerd aan de bedrijfsmiddelen van gefailleerde en
betaald.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie hieronder en in 3.7

€ 1.000,00

totaal

€ 1.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Beschrijving:
De voorraad van curanda bestaat voornamelijk uit hout, aluminium,
verpakkingsmaterieel en klein materieel dat noodzakelijk is voor het
vervaardigen van interieurs.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-08-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderstaand een herhaling uit eerdere verslagen:
Verkoopopbrengst:
Nog niet bekend. De doorstarter van NSE is in de gelegenheid gesteld een
bieding op de voorraad uit te brengen. Ook andere partijen zullen hiervoor
w orden benaderd.

28-08-2019
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€ 1.000,- exclusief btw onder de voorw aarde dat de gehuurde locaties
bezemschoon w orden opgeleverd. De koper heeft zorggedragen voor
bezemschone oplevering.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kas

€ 1.720,10

totaal

€ 1.720,10

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 654.760,41

€ 401.196,42

€ 654.760,41

€ 401.196,42

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1 t/m 8:
Uit het faillissementsrekest volgt dat een bedrag van € 841.793,17 aan
debiteurenvorderingen openstaat. Inmiddels is een gedeelte van de
debiteurenvorderingen voldaan op de door curanda aangehouden rekening.
De betreffende bank heeft dit saldo inmiddels overgeboekt op de
boedelrekening. Thans is niet inzichtelijk of alle debiteurenvorderingen
(eenvoudig) incasseerbaar zijn. De curatoren zullen trachten zoveel mogelijk
vorderingen te incasseren. Hierover w ordt in latere verslagen nader
gerapporteerd.
Curatoren is gebleken dat ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog
niet alle verkoopfacturen w aren verzonden en verw erkt in de administratie. De
curatoren hebben de facturen alsnog verzonden, zodat er ten tijde van de
uitspraak van het faillissement in totaal een bedrag van € 1.018.967,97 aan
openstaande debiteuren vorderingen uitstond. Het laatstgenoemde bedrag is
onjuist gebleken. W elisw aar w erd in het faillissementsrekest een bedrag van €
841.793,17 aan debiteurenvorderingen genoemd, echter voorafgaand aan het
faillissement w erden aanzienlijke bedragen voldaan hetgeen tot gevolg had

10-01-2019
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dat op de faillissementsdatum vorderingen op externe debiteuren bestonden
van € 582.025,61. Na het faillissement w erd terzake onderhanden
w erken/nacalculaties een additioneel bedrag van € 177.174,80 door curatoren
uitgefactureerd. Een gedeelte ad € 104.440,00 betrof intercompany
vorderingen w elke nimmer voldaan gaan w orden omdat ze èn verrekenbaar
zijn èn de debiteur failliet verklaard is. Aan externe debiteuren w erd derhalve €
72.734,80 gefactureerd. In totaal had gefailleerde derhalve ten tijde van het
faillissement vorderingen op externe debiteuren ter hoogte van € 654.760,41.
In voornoemd bedrag is in totaal een bedrag van € 410.369,54 aan
intercompany begrepen. Ook dit bedrag verdient aanpassing/nadere
nuancering. Ten tijde van het faillissement stonden er handelsvorderingen op
gelieerde vennootschappen open ter hoogte van € 42.987,96. Na het
faillissement w erd vanw ege nacalculaties een bedrag van € 104.440
gefactureerd. In totaal had gefailleerde derhalve ten tijde van het faillissement
intercompany vorderingen € 147.427,96.
Van resterende bedrag aan onbetaalde debiteurenvorderingen van €
608.598,43 is tot op heden door curatoren een bedrag van € 243.255,08
geïncasseerd. Na de faillissementsdatum w erd van de externe
debiteurenvorderingen ad € 654.760,41 een bedrag van € 253.749,49
geïncasseerd. Een aanzienlijk aantal debiteuren stelt zich op het standpunt
dat gefailleerde heeft gew anpresteerd en geen garantie biedt. Men vordert
schade en beroept zich op verrekening.
De curatoren zijn doende de resterende debiteurenvorderingen (met een
totaalbedrag van € 365.343,35) te incasseren. In totaal staat er een bedrag
van € 401.010,92 open. Curatoren trachten om de betreffende vorderingen te
incasseren en disputen met debiteuren af te w ikkelen.
De debiteurenincasso w erd opnieuw in gang gezet, maar verloopt vooralsnog
moeizaam mede gezien de reeds genoemde omstandigheden (gefailleerde zou
kortgezegd hebben gew anpresteerd w aardoor veel debiteuren schade zouden
hebben geleden). De curator zal (met toestemming van de rechtercommissaris) pogingen doen met de debiteuren tot een voor de boedel
acceptabele regeling in der minne te komen dan w el – en indien opportuun overgaan tot het voeren van gerechtelijke procedures.
Verslag 9:
De curator heeft in afgelopen verslagperiode intensief contact gehad en
onderhandeld met debiteuren alsmede een aantal maal een concept
dagvaarding opgesteld en debiteuren toegestuurd. Deze w erkzaamheden
hebben ertoe geleid dat de laatste debiteurenvorderingen zijn geïncasseerd
en w aar nodig met toestemming van de rechter commissaris regelingen zijn
getroffen. In deze verslagperiode is in totaal een bedrag van € 157.374,62
geïncasseerd.
Het resultaat van de incassow erkzaamheden is:
Externe debiteurenstand € 654.760,41
Geïncasseerd € 411.124,11 -/Afgeboekt/oninbaar € 243.636,30 -/Openstaand € 0,00
In de voorgaande rapportage omtrent de incasso van debiteuren bleek een
dubbeltelling te zitten. In totaal w erd er een bedrag van € 401.196,42
geïncasseerd. De debiteurenincasso w erd afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderhandelen debiteuren, etc.

10-01-2019
10

Afgew ikkeld.

28-08-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

28-08-2019
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Onderstaande komt uit eerdere faillissementsverslagen.
Vordering van bank(en):
De rekening die curanda aanhield toonde op datum faillissement een positief
saldo van in totaal € 266.471,25. Dit saldo is op verzoek van de curatoren op
de boedelrekening gestort.

5.2 Leasecontracten
Onderstaande komt uit eerdere faillissementsverslagen.
Leasecontracten:
De voertuigen die door de personeelsleden van curanda w erden gebruikt,
w erden geleased van diverse leasemaatschappijen (operational lease). Tw ee
voertuigen zijn nog aanw ezig in Zoetermeer aan de Bleisw ijksew eg 39, de
overige voertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappijen.

28-08-2019
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De leasecontracten w erden afgew ikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

28-08-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

28-08-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Onderstaande komt uit eerdere faillissementsverslagen.
Eigendomsvoorbehoud:
Tot op heden hebben 24 crediteuren een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gedaan. De curatoren onderzoeken of de
eigendomsvoorbehouden rechtsgeldig overeen zijn gekomen en zullen de
crediteuren in de gelegenheid stellen de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde roerende zaken op te halen.

28-08-2019
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Door curatoren is een ophaaldag georganiseerd. De onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn uitgeleverd.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-08-2019
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5.7 Reclamerechten
Onderstaande komt uit eerdere faillissementsverslagen.
Reclamerechten:
Enkele crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan, hebben eveneens het recht van reclame ingeroepen.

28-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

28-08-2019
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgew ikkeld.

28-08-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Onderstaande komt uit eerdere verslagen.
Exploitatie / zekerheden:
Op het moment dat het faillissement w as uitgesproken, w aren de
w erkzaamheden reeds stilgelegd.

6.2 Financiële verslaglegging

28-08-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-08-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onderstaande komt uit eerdere verslagen.
Beschrijving:
Vooralsnog heeft geen enkele partij zich gemeld met interesse in een doorstart
van curanda.

28-08-2019
11

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-08-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting

28-08-2019
11

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

28-08-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1 tm 8:
Tot op heden zijn nog niet alle (financiële) bescheiden ontvangen. Na
ontvangst van alle stukken zullen de curatoren de boekhouding onderzoeken.
Nog in onderzoek.
Verslag 9:

10-01-2019
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Nog in onderzoek.
De boekhouding van gefailleerde voldoet aan de eisen die de w et daaraan
stelt.

28-08-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1 tm 8:

10-01-2019
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Curanda heeft op 30 september 2014 de jaarrekening over boekjaar 2011
geprobeerd te deponeren. De kamer van koophandel heeft deze deponering
gew eigerd en heeft de jaarstukken retour gezonden aangezien de datum van
het vaststellingsbesluit van de jaarrekening door de algemene vergadering
van aandeelhouders zou ontbreken. Of de jaarstukken nadien opnieuw zijn
gedeponeerd, is momenteel niet bekend.
De jaarrekening over 2011 is ofw el te laat ofw el niet gedeponeerd. De
curatoren beraden zich of zij aan de te late deponering een conclusie zullen
verbinden.
De jaarrekening over 2012 en 2013 van curanda w erden middels een
geconsolideerde jaarrekening door NSEH gedeponeerd. NSEH heeft verklaard
zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen van
curanda voortvloeiende schulden (403 verklaring).
De jaarrekening van NSEH over 2012 w erd op 11 november 2013
gedeponeerd, de jaarrekening over 2013 w erd eveneens op 11 november
2013 gedeponeerd en de jaarrekening over 2014 w erd op 15 april 2014
gedeponeerd.
De cijfers van curanda in het onderhavige faillissementsverslag zijn op basis
van de door de administrateur ter beschikking gestelde cijfers w aarmee
uiteindelijk de geconsolideerde jaarrekeningen zijn opgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1 tm 8:

10-01-2019
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De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor de geconsolideerde
jaarrekening afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1 tm 8:
Curanda is in 1989 opgericht. Uit de gegevens van de kamer van koophandel
volgt dat het gestort en geplaats kapitaal van curanda € 23.883,00 is. Hiermee
lijkt te zijn voldaan aan de stortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-01-2019
10

Verslag 1 tm 8:
Nog in onderzoek. Dit onderzoek loopt parallel aan het onderzoek dat verricht
w ordt in de faillissementen van NSEH c.s.
Verslag 9:
Nog in onderzoek.

Nee

28-08-2019
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Toelichting
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Er w erden
geen termen ontdekt die ertoe leiden dat het bestuur van gefailleerde
aansprakelijk gesteld kan w orden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

28-08-2019
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Niet van toepassing.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In zow el de faillissementen van NSEH c.s. als Benschop dient nog een nader
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek plaats te vinden.

10-01-2019
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De oorzaken van het faillissement zijn eenduidig. Als gevolg van het
faillissement van de Noorse grootmoeder van gefailleerde, New Store Europe
AS, stagneerde de funding van het Nederlandse concern w aartoe gefailleerde
behoorde en w erd een faillissement van gefailleerde onafw endbaar. New Store
Europe AS w erd op 26 september 2014 failliet verklaard. De curator heeft
w ederom contact opgenomen met de Noorse curator van New Store Europe AS
om verdere informatie te verkrijgen over de oorzaken van het faillissement van
de laatstgenoemde vennootschap, althans een eventuele aansprakelijkstelling
van de eigenaar van deze vennootschap, private equity fonds Herkules en/of
de financierende Sw edbank.

28-08-2019
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Er w erden in de Noorse faillissementen geen partijen aansprakelijk gesteld
door de Noorse curator. De betreffende Noorse faillissementsverslagen
w erden in opdracht van de curator vertaald en door de curator bestudeerd.
Ook de curator heeft geen termen ontdekt die leiden tot de conclusie dat er
sprake is van (bestuurdersaansprakelijkheid). Een en ander heeft tot gevolg
dat het rechtmatigheidsonderzoek beëindigd is en dat het faillissement voor
afw ikkeling gereed is. Dit behoudens hetgeen opgemerkt w ordt onder 10.1
van dit verslag.

13-06-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek in de administratie van gefailleerde, contacten met Noorse curator,
etc.

28-08-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 346.841,87

10-01-2019
10

€ 347.487,87

06-04-2020
12

Toelichting
salaris curator PM

€ 347.507,87

13-06-2022
16

Toelichting
Salaris curator PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 386.770,00

10-01-2019
10

€ 72.987,64

06-04-2020
12

Toelichting
De ingediende fiscale vorderingen bedragen in totaal € 386.770,-, w aaronder
aanslagen OB van de FE die uiteindelijk gedeeltelijk zullen w orden voldaan uit
de verw ante faillissementen van New Store Europe B.V. en New Store Europe
Holding B.V.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 125.080,89

8.4 Andere pref. crediteuren

10-01-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.500,00

Toelichting

10-01-2019
10
06-04-2020
12

Een 3-tal ingediende preferente vorderingen ad in totaal € 44.767,45 w ordt
vooralsnog betw ist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
127

10-01-2019
10

128

06-04-2020
12

129

13-06-2022
16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.291.367,33

10-01-2019
10

€ 1.291.407,33

06-04-2020
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog niet bekend.

10-01-2019
10

Uitdelingslijst ex art 180 Fw (uitkering aan crediteuren met een concurrente
vordering).

06-04-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, etc.

10-01-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-08-2019
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nader oorzakenonderzoek;
nader rechtmatigheidsonderzoek;
etc.

w achten op bericht van Noorse curator, gevolgd door (w aarschijnlijk)
afw ikkeling van het faillissement.

10-01-2019
10

28-08-2019
11

Controle ingediende vorderingen en oplossen betw isting ingediende
preferente vorderingen.

06-04-2020
12

Afw ikkeling van het faillissement. Gezien het feit dat er uitkeringen gedaan
kunnen w orden aan concurrente schuldeisers betekent dat er een
verificatievergadering zal plaatsvinden. De betw iste preferente vorderingen
zullen daarin behandeld w orden

21-10-2020
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Er w ordt getracht voorafgaand aan de verificatievergadering duidelijkheid te
verkrijgen over de betw iste vorderingen.

17-05-2021
14

Daarnaast is er een verzoek binnengekomen bij de curator om de
faillissementen van NSEH, NSE en T. Benschop aan te houden i.v.m. een
lopende procedure die met name ziet op gebeurtenissen bij NSEH en NSE uit
2011 en 2012. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris bekijken of
het verzoek om uitstel van de afw ikkeling gehonoreerd moet w orden.
Het faillissement w erd aangehouden. De Rechtbank Den Haag heeft op 28
september 2021 vonnis gew ezen in de genoemde procedure. De vorderingen
van de eisende partijen w erden integraal afgew ezen. De advocaat van een
drietal gedaagden heeft aangegeven dat de advocaat van eisers gezegd heeft
hoger beroep te zullen instellen. De curator zal in overleg met de rechtercommissaris treden om de voortgang in het faillissement te bespreken.

25-11-2021
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De curator w ordt nog steeds gevraagd de faillissementen van NSE, NSEH en
T. Benschop niet af te w ikkelen i.v.m. een lopende procedure.

13-06-2022
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-01-2019
10

Onbekend

28-08-2019
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Onbekend

06-04-2020
12

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

13-06-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de
curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te
w orden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden
zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er w ordt dan ook
geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit
faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

25-11-2021
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