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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nomar Holding B.V.
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Gegevens onderneming
Nomar Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
12026549,
statutair gevestigd Meerlo, gemeente Horst aan de Maas, vestigingsadres
5864 CE Meerlo
aan de Heesw eg 9.
Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Arnoldus Jozef Maria Janssen,
geboren op 29
januari 1958 te W eiringermeer.
De vennootschap is opgericht op 2 november 1989. De datum eerste
inschrijving
handelsregister is 28 november 1989.
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Activiteiten onderneming
Het verw erven, vervreemden, bezw aren, huren, verhuren, beheren of
anderzins exploiteren
van onroerende goederen, roerende goederen en andere beleggingsobjecten
en
vermogensbestanddelen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
2016

2015

2014

Omzet
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

2013
0
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31.000 31.000
31.000
3.094 137.391 146.920
34.094 168.391 177.920

0
0

Personeelskosten
5.812
Transportkosten
222
Afschrijvingskosten
0
Overige bedrijfskosten 74.838
Financieringslasten
20.488
Totaal kosten
101.359

89.324 163.295 181.886
2.868 11.920 10.863
1.062
3.264
8.788
89.389 55.731 71.468
31.502 -17.768 11.814
214.145 216.442 284.819

Bedrijfsresultaat
-101.359
Resultaat deelnemingen
0

-180.051 -48.051 -106.899
87.308 133.864 72.460

Resultaat

-92.743

-101.359

85.813 -34.439

Balanstotaal
2015
2014
2013
1.965.598 2.076.881 1.939.142
Cijfers 2016 zijn ontleend aan de boekhouding.
Cijfers 2013 tot en met 2015 zijn ontleend aan de vastgestelde
jaarrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
2015 2,3 FTE
2016 1
In augustus 2016 is het dienstverband met de directeur beëindigd.
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Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

15-08-2018
5

Verslagperiode
van
8-2-2018

15-08-2018
5

t/m
13-8-2018
van
14-8-2018
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t/m
13-2-2019
van
14-2-2019

14-08-2019
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t/m
14-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

5,40 uur

6

2,40 uur

7

1,70 uur

totaal

9,50 uur

Toelichting bestede uren
aanvang faillissement tot en met 30 mei 2017:
mr. M. Gerrits: 37,50
mr. N. van de Pasch: 9,70
dhr. L. Lahaije: 12,70
Totaal: 59,90
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aanvang faillissement tot en met 30 mei 2017:
mr. M. Gerrits: 37,50
mr. N. van de Pasch: 9,70
dhr. L. Lahaije: 12,70
Totaal: 59,90
mr. M. Gerrits: 41.05
mr. N. van de Pasch: 9.70
dhr. L. Lahaije: 12.70
totaal: 63.45
tot en met 7-02-2018: 67.40
8-2-2018 tot en met 13-08-201: 5.4 uur
zie bijgaande specificatie bij verzoek voorschot.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde w as tot de dag voor het faillissement 100% aandeelhouder in een
drietal bedrijven te w eten
1. Janssen Pluimveebedrijven BV (KvK 12017100),
2. Jansop BV (KvK 12031525) en
3. Jansop Pluimveezorg BV (KvK 12037608).
Janssen Pluimveebedrijven exploiteerde een leghennenbedrijf, bestaande uit
een
bedrijfsw oning, legkippenstallen, pluimveerechten, ondergrond erf,
landbouw grond en verdere aanhorigheden te Meerlo aan de Heesw eg 9.
Jansop BV en Jansop Pluimveezorg BV exploiteerde een opfokkippenbedrijf
bestaande uit
opfokstallen, bedrijfsruimte, ondergrond, erf, landbouw grond en verdere
aanhorigheden.
Volgens informatie van de heer Janssen zijn al deze vennootschappen door
aanhoudend
slechte prijzen in de pluimveehouderij in acute betalingsproblemen gekomen.
De huisbankier
ABN AMRO Bank NV heeft begin 2016 het krediet opgezegd w aarbij aan de
groep bedrijven
de gelegenheid zou zijn geboden om een koper te zoeken. De problemen
w erden vergroot
toen een overeenkomst tot afname van eieren w erd opgeschort. De eieren
moesten vanaf dat moment - volgens de bestuurder- tegen de geldende en
aanzienlijk lagere vrije marktprijs w orden geleverd w aardoor uiteindelijk niet
meer aan de betalingsverplichtingen kon w orden voldaan. Zo kon ook het voer
voor de dieren niet meer betaald w orden w aardoor het w elzijn van de dieren
in gevaar kw am. In overleg met de belangrijkste crediteuren zou er toen
versneld gezocht zijn naar een koper voor alle activiteiten, w elke koper w erd
gevonden in Jori Heythuysen BV die op 2 juni 2016 de genoemde activiteiten
heeft gekocht. Levering heeft plaatsgevonden in juli 2016.
De verkoopopbrengst beliep een bedrag van € 3.500.000 w aarvan € 2.200.000
is aangew end ter aflossing van de bankschuld en € 1.300.000 is toegerekend
aan de verkoop van 141.154 pluimvee-eenheden. Laatstgenoemde opbrengst
zou (vervolgens) openbaar verpand zijn aan de ABN AMRO Bank en thans
gestald zijn op een derdengeldrekening. De curator onderzoekt deze
transacties en rechtshandeling(en).
De adviseur van de bedrijven heeft vervolgens de crediteuren van alle
betrokken
vennootschappen benaderd en een buitengerechtelijk akkoord getracht te
realiseren, w aarbij
voorgesteld w erd om met de genoemde opbrengst van de verkoop van de
pluimvee-eenheden ad € 1.300.000:
- de kleine crediteuren (< € 1.500) volledig te voldoen;
- de preferente crediteuren 22 % te voldoen en
- de concurrente crediteuren 11 % te voldoen.
Volgens mededeling van de bestuurder w aren nagenoeg alle crediteuren
akkoord met
uitzondering van de belastingdienst (uiteindelijk) en Engie Nederland BV.
Laatstgenoemde
vennootschap heeft met de fiscale vordering als steunvordering vervolgens op
4 januari 2017 een faillissementsrekest tegen Nomar Holding BV ingediend.
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Daags voor het faillissement, derhalve op 23 januari 2017, heeft de heer
Janssen namens
Nomar Holding BV de aandelen in de genoemde drie vennootschappen
overgedragen aan
zichzelf tegen betaling van € 3.
Op 24 januari 2017 is het faillissement uitgesproken met aanstelling van mr.
Gerrits als
curator.
Bij buitengerechtelijke verklaring van 1 februari 2017 heeft de curator de
verkoop en levering van deze aandelen vernietigd(art. 42 Fw ). Door de
vernietiging kw alificeert Nomar Holding B.V. w eer als "directeur" van Jansop
B.V., Janssen Pluimveebedrijven B.V. en Jansop
Pluimveezorg B.V. en is Nomar Holding BV nog steeds aandeelhoudster en
bestuurder in de
genoemde vennootschappen.
Bij uitspraak van de rechtbank Limburg dd 24 februari 2017 zijn de
faillissementen van Jansop B.V., Janssen Pluimveebedrijven B.V. en Jansop
Pluimveezorg B.V. alsmede Janssen
Pluimvee Meerlo VOF uitgesproken met aanstelling van mr. Gerrits als curator.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.
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1.3 Verzekeringen
Volgens mededeling bestuurder zijn alle verzekeringen per datum
koopovereenkomst
beëindigd.
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1.4 Huur
Niet van toepassing. Tussen koper en bestuurder is afgesproken dat
laatstgenoemde nog tot
circa juni 2017 kosteloos in de voormalige bedrijfsw oning kan blijven w onen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Zie hierboven onder "Directie en organisatie". De curator heeft een en ander in
onderzoek.
Het onderzoek ziet thans op de gehele groep van gefailleerde
vennootschappen

15-08-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

15-08-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
niet van toepassing

totaal

0

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

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Aandelen div. vennootschappen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
100% van de aandelen in Janssen Pluimveebedrijven BV (KvK 12017100),
Jansop BV (KvK
12031525) en Jansop Pluimveezorg BV (KvK 12037608). Volgens mededeling
van de
bestuurder verkeren deze vennootschappen in de staat te hebben
opgehouden te betalen. De curator overw eegt faillissementsaanvraag/eigen
aangifte.
20% van de aandelen in Agro Holding BV. Deze zouden volgens bestuurder
verkocht zijn ten
tijde van de verkoop. De curator zal dit nog onderzoeken.
Uit de balans blijken navolgende vorderingen van Nomar Holding BV op
verbonden
vennootschappen:
Rekening courant Marno Holding BV € 18.897
Rekening courant Ovivo BV € 62.296
Lening u/g Agro Holding BV € 45.000. Deze vordering zou zijn verrekend. De
curator zal een
en ander onderzoeken.
Lening u/g Ovivo BV € 170.124
Volgens mededeling van de bestuurder verkeren "zuster" Marno Holding en
haar "dochter"
Ovivo BV in de staat te hebben opgehouden te betalen. De curator overw eegt
faillissementsaanvraag/eigen aangifte.
In de komende periode zal de knoop w orden doorgehakt ten aanzien van het
besluit om ook
de faillissementen van Marno Holding BV en Ovivo BV aan te vragen.
Inmiddels in overleg met de bestuurder besloten eigen aangifte van het
faillissement
van Marno Holding BV en Ovivo BV te doen. Dit w ordt op korte termijn
geëffectueerd. Inmiddels zijn deze vennootschappen ook gefailleerd met
aanstelling van mr. Gerrits als curator.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank NV: € 4.024.976 + PM
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5.2 Leasecontracten
Niet bekend
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5.3 Beschrijving zekerheden
-Hypothecaire inschrijvingen (€ 7.225.000 en € 250.000).
-Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder
-Verpanding rechten levensverzekering
-Verpanding vorderingen derden, bedrijfsinventaris, levende have
-Achtergestelde leningen
Veel van de zekerheden zouden inmiddels uitgew onnen zijn. Nader onderzoek
volgt.
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5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
Niet ingeroepen.
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5.7 Reclamerechten
Niet ingeroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De rentederivaten van Nomar Holding BV bij ABN AMRO Bank NV zijn
beoordeeld volgens het zogenaamde Herstelkader. Dit betekent dat de bank
een totale compensatie op peildatum 30 december 2016 van € 117.691,83 te
vermeerderen met de w ettelijke rente sindsdien, in het vooruitzicht stelt als
financiële tegemoetkoming in verband met deze rentederivaten en/of
financiering. De curator heeft het voorstel bestudeerd en na goedkeuring RC
geaccepteerd. Daarmee is de ABN AMRO Bank finaal gekw eten met
betrekking tot een vordering uit hoofde van de genoemde rentederivaten. De
totale vordering van de bank op de boedel-die een veelvoud bedraagt van
het aanvaarde voorstel- zal aldus verlaagd moeten w orden.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet aan de orde in verband met het al gestaakt zijn van alle activiteiten.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde in verband met het al gestaakt zijn van alle activiteiten.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Een aanvang is gemaakt met het boekhoudkundig onderzoek. In een volgend
verslag zullen
de resultaten ervan w orden gedeeld.
Het boekhoudkundig onderzoek, dat zich uitstrekt tot de gehele groep van
gefailleerde
entiteiten, is lopende. In een volgend verslag zullen de resultaten ervan
w orden gedeeld.
Het boekhoudkundig onderzoek zal in de komende periode afgerond zijn.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 14-12-2016.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Bij buitengerechtelijke verklaring van 1 februari 2017 heeft de curator de
verkoop en levering
van 23 januari 2017 door thans gefailleerde aan Janssen van de aandelen in
Jansop B.V.,
Janssen Pluimveebedrijven B.V. en Jansop Pluimveezorg B.V vernietigd (art. 42
Fw ).
De curator vervolgt zijn onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
Overig: PM
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 379.958,00
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Toelichting
€ 283.515 + PM
€ 294.863
€ 323.914
€ 379.958
€ 381.099,93

20-02-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.141,93
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Toelichting
Engie Energie NL € 1.141,93

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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Toelichting
3 + PM
12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.340.175,00
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Toelichting
€ 4.127.315 + PM
€ 4.340.175
€ 4.340.175,30

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek financiële positie gelieerde bedrijven. Rechtmatigheidsonderzoek.
Rechtmatigheidsonderzoek.
Rechtmatigheidsonderzoek. Inning vorderingen op gelieerde
vennootschappen.
Idem, aangifte faillissement Marno Holding BV en Ovivo BV
Idem
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend
Nog niet bekend. Afhankelijk van het verloop van het faillissement van de
dochtervennootschappen.
Nog niet bekend.
idem
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Nog niet bekend. Afhankelijk van het verloop van het faillissement van de
dochtervennootschappen.
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10.3 Indiening volgend verslag
14-2-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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