
 

 

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW,  

TEVENS VERSLAG OVER DE PERIODE SURSEANCE VAN BETALING EX ARTIKEL 227 

FW INZAKE DONIGER FASHION GROUP C.S.  

 

 

OPMERKINGEN VOORAF 

 

Dit is het tweede gecombineerde openbaar verslag in de faillissementen van Doniger 

Fashion Group B.V. (“Doniger Fashion Group”) en negen van haar dochtermaatschappijen, 

te weten: Doniger Fashion B.V. (“Doniger Fashion”), Adam Retail B.V. (“Adam Retail”), 

Doniger Retail B.V. (“Doniger Retail”), Doniger Online B.V. (“Doniger Online”), MCG Online 

Personnel B.V. (“MCG Online Personnel”), AR Personnel B.V. (“AR Personnel”), AR Housing B.V. 

(“AR Housing”), DR Personnel B.V. (“DR Personnel”) en DR Housing B.V. (“DR Housing”). De tien 

gefailleerde vennootschappen worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als de “DFG-

vennootschappen”. De (internationale) groep van vennootschappen waarvan de DFG-

vennootschappen onderdeel uitmaken en waarvan Doniger Fashion Group de 

moedermaatschappij is wordt hierna aangeduid als de “Doniger groep”. 

 

Dit verslag berust op informatie die de curator van het bestuur van de DFG-

vennootschappen en van derden heeft verkregen. In dit verslag geeft de curator op 

vereenvoudigde wijze de stand van de boedels weer volgens de in Nederland geldende 

richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt dat de informatie in dit 

verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze 

informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit 

verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

 

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om 

verantwoording af te leggen over de stand van de boedels of een volledig inzicht te geven. 

Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat 

onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan 

worden of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor 

de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve 

geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een 

erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht. 

 

Dit verslag alsmede de navolgende verslagen zullen in het Nederlands en (met enige 

vertraging) in het Engels worden gepubliceerd. De Nederlandse versie prevaleert. De 

faillissementsverslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl alsmede op de website van 

Florent (www.florent.nl).  

  



 

 Pagina 2 

 

I. INLEIDING 

 

Door dit faillissementsverslag doet de curator verslag van haar handelen als curator in de 

faillissementen van de DFG-vennootschappen van 25 oktober 2017 tot en met 29 januari 

2018. 

In dit verslag zullen dezelfde definities gehanteerd worden als in het eerste openbaar verslag. 

Wijzigingen ten opzichte van de tekst van het eerste openbaar verslag worden cursief 

weergegeven. 

II. GECONSOLIDEERDE AFWIKKELING 

 

Bij beschikking van 30 januari 2018 heeft de rechter-commissaris de curator toestemming 

gegeven om de faillissementen van de DFG-vennootschappen geconsolideerd af te 

wikkelen. Zo het boedelactief daartoe aanleiding geeft zal de curator de rechter-

commissaris verzoeken in alle faillissementen van de DFG-vennootschappen tezamen één 

verificatievergadering te houden, zal zij alle bekende schuldeisers van alle DFG-

vennootschappen daaromtrent schriftelijk verwittigen en zullen die crediteuren tijdens de 

verificatievergadering de in artikel 116 tweede zin en 119 eerste lid tweede zin 

Faillissementswet bedoelde bevoegdheden kunnen uitoefenen. Ook overigens zal de curator 

de faillissementen in beginsel afwikkelen als behoorden alle aangetroffen activa en 

geverifieerde vorderingen tot één boedel.  

III. VERSLAGLEGGING CONFORM RECOFA 

 

Gegevens onderneming Naam:  Doniger Fashion Group B.V. (KvK 66485541) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 15 juli 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/307 F (C/13/17.27 S) 

 

 Naam:  Doniger Fashion B.V. (KvK 66582938) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/309 F (C/13/17.29 S) 

 

 Naam:  Adam Retail B.V. (KvK 66583292) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/311 F (C/13/17.31 S) 

 

 Naam:  Doniger Retail B.V. (KvK 66582598) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 
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Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/306 F (C/13/17.26 S) 

 

 Naam:  Doniger Online B.V. (KvK 66582903) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/305 F (C/13/17.25 S) 

 

 Naam:  MCG Online Personnel B.V. (KvK 66584566) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/308 F (C/13/17.28 S) 

 

 Naam:  AR Personnel B.V. (KvK 66584604) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/313 F (C/13/17.33 S) 

 

 Naam:  AR Housing B.V. (KvK 66584639) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/310 F (C/13/17.30 S) 

 

 Naam:  DR Personnel B.V. (KvK 66583322) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/312 F (C/13/17.32 S) 

 

 Naam:  DR Housing B.V. (KvK 66583403) 

Statutaire vestiging: Amsterdam 

Feitelijke vestiging: Hogehilweg 3, 1101 CA, Amsterdam 

Oprichting: 1 augustus 2016 

Insolventiekenmerken: C/13/17/314 F (C/13/17.34 S) 

 

Datum surseance van betaling  4 september 2017 

Datum uitspraak faillissement  6 september 2017 

   

Bewindvoerder  mr. H. De Coninck-Smolders 

Curator  mr. H. De Coninck-Smolders 

   

Rechter-commissaris  mr. I.M. Bilderbeek 



 

 Pagina 4 

 

Afkoelingsperiode  Geëindigd. Bij beschikking van 4 september 2017, gelijk met het 

verlenen van de surseances, is een afkoelingsperiode van twee 

maanden gelast, derhalve tot 4 november 2017.  

 

Activiteiten onderneming  De omschrijvingen van de activiteiten in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: 

 

 Doniger Fashion Group: Holding- en financieringsactiviteiten. 

 Doniger Fashion: Groothandel en winkels in 

bovenkleding en modeartikelen; 

wholesale-activiteiten, alsmede 

houdster-/financieringsactiviteiten.  

 Adam Retail: Alle activiteiten die verband houden 

met de Adam mulitbrand stores, 

waaronder detailhandel via internet 

in kleding en modeartikelen; alsmede 

houdster- en financieringsactiviteiten. 

 Doniger Retail Alle handelingen op het gebied van 

retail-activiteiten, waaronder 

detailhandel via internet in kleding en 

mode-artikelen, alsmede houdster-

/financieringsactiviteiten. 

 Doniger Online: Alle activiteiten die verband houden 

met de McGregor webshop, 

waaronder detailhandel via internet 

in kleding en mode-artikelen; alsmede 

houdster-/financieringsactiviteiten. 

 MCG Online Personnel: Concerndiensten; alle 

werkgeversdiensten ten behoeve van 

alle werknemers van de 

vennootschap en de 

vennootschappen waarmee de 

vennootschap in een groep is 

verbonden. 

 AR Personnel: Concerndiensten; alle 

werkgeversdiensten ten behoeve van 

alle werknemers van de 

vennootschap en de 

vennootschappen waarmee de 

vennootschap in een groep is 

verbonden. 

 AR Housing: Bemiddeling bij handel, huur of 

verhuur van onroerend goed. 

 DR Personnel: Concerndiensten; alle 

werkgeversdiensten ten behoeve van 

alle werknemers van de 
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vennootschap en de 

vennootschappen waarmee de 

vennootschap in een groep is 

verbonden. 

 DR Housing: Concerndiensten; het aangaan, 

verlengen, aanpassen, overdragen 

en verbreken van 

huurovereenkomsten tussen de 

vennootschap en derden, alsmede 

houdster- /financieringsactiviteiten. 

 

Omzetgegevens  Uit interne cijfers volgt een geconsolideerde omzet (net sales; 

exclusief ETP) van afgerond EUR 73.661.000 over de periode 1 

januari 2017 tot en met 31 juli 2017; 

Personeel gemiddeld aantal  Doniger Fashion: 202 werknemers (waarvan 113 werknemers in 

Spanje); 

AR Personnel: 154 werknemers; 

DR Personnel: 72 werknemers; 

MCG Online Personnel: 13 werknemers. 

Verslagperiode  Vanaf 25 oktober 2017 tot en met 29 januari 2018. 

Bestede uren in 

verslagperiode 

 778,6 uren in de periode 16 oktober 2017 tot en met 31 december 

2017.  

Bestede uren totaal  2.546,4 uren tot en met 31 december 2017. 

Saldo (boedel)rekeningen EUR 9.150.224,00 per 31 december 2017.1  

 

Aan dit verslag is als bijlage 1 een (tussentijds) geconsolideerd financieel verslag gehecht. 

  

1 Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie  

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

1.2 Winst en verlies 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

1.3 Balanstotaal 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

1.4 Lopende procedures 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1.  

                                                      

 

1 Nb. In dit saldo zijn gelden van derden inbegrepen, zie aangehecht tussentijds financieel verslag. 
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1.5 Verzekeringen 

 

Volgens opgave van de DFG-vennootschappen waren er op de datum van de 

verleende (voorlopige) surseances van betaling geen achterstanden in de betaling 

van de premies van de lopende verzekeringen. De verzekeringsovereenkomsten 

waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zijn – voor zover mogelijk en voor 

zover de curator bekend – beëindigd. 

 

Doniger Fashion Group had een Directors’ en Officers’ Liability Insurance afgesloten 

bij QBE Insurance (Europe) Limited. Deze verzekering zou per 1 november 2017 

eindigen. In overleg met het Bestuur is gekozen voor een uitloopdekking van drie 

jaar. De daarvoor verschuldigde premie is voor 85% betaald door het Bestuur en 

voor het overige door de boedel van Doniger Fashion Group.  

 

DS Beheer heeft een drietal verzekeringen overgenomen met ingang van 23 

september 2017. Voor zover sprake is van reeds vooruitbetaalde verzekeringspremies 

zullen deze door DS Beheer naar rato worden gerestitueerd aan de DFG-

vennootschappen. 

 

1.6 Huur 

 

Binnenland 

 

De DFG-vennootschappen waren als huurder partij bij 56 huurovereenkomsten: AR 

Housing huurde 37 winkelruimtes, DR Housing huurde 15 winkelruimtes en Doniger 

Retail huurde 2 winkelruimtes. Doniger Fashion was huurder van het hoofdkantoor en 

van een showroom c.q. kantoorruimte.  

 

Voor zover de verhuurder de huurovereenkomst nog niet had opgezegd zijn op 29 

september 2017 alle nog lopende huurovereenkomsten door de curator met 

machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 29 december 2017 of 

zoveel eerder als mogelijk op grond van de huurovereenkomst.  

 

DS Beheer is ten aanzien van ruim 40 locaties met de betreffende verhuurder tot 

nieuwe huurafspraken gekomen per 1 december 2017 (of andere, op grond van de 

opgezegde huurovereenkomst, toepasselijke data). Deze locaties zijn, met 

goedvinden van de verhuurder, door curator in de huidige staat (“as is”) en voor het 

verstrijken van de opzegtermijn (voor zover dat nog mogelijk was) opgeleverd aan 

DS Beheer.  

De locaties ten aanzien waarvan DS Beheer met de desbetreffende verhuurder niet 

tot nieuwe huurafspraken is gekomen zijn door curator opgeleverd aan verhuurder. 

 

Buitenland 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 
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1.7 Oorzaak faillissementen 

 

Wat betreft de oorzaak van de faillissementen van de DFG-vennootschappen heeft 

het Bestuur voorlopig het volgende verklaard. 

De DFG-vennootschappen waren gefinancierd door de Aandeelhouders. Banken 

en andere kredietverstrekkers waren gelet op de bedrijfsactiviteiten van de DFG-

vennootschappen en het eerdere faillissement van de MFG-vennootschappen niet 

bereid om de DFG-vennootschappen te financieren. 

Zoals bij veel retailbedrijven waren de operationele inkomsten van de DFG-

vennootschappen sterk seizoensgebonden. Mede als gevolg van het eerdere 

faillissement moesten de DFG-vennootschappen alle voorraad vooruitbetalen in de 

maanden juli tot en met oktober. De verkoop vindt voornamelijk plaats in oktober tot 

en met februari. Dit betekende dat de DFG-vennootschappen in de periode van 

half september tot eind december een liquiditeitsbehoefte hadden onder andere 

vanwege de inkoop van de wintercollectie. Vanaf december zouden de 

opbrengsten naar verwachting cumulatief hoger zijn dan de inkoopkosten met als 

gevolg dat daarna niet langer sprake zou zijn van een liquiditeitstekort.  

Begin september zagen de DFG-vennootschappen zich geconfronteerd met een 

acuut liquiditeitstekort van EUR 8 mio. Het Bestuur heeft de Aandeelhouders verzocht 

in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De Aandeelhouders hebben daarop laten 

weten niet bereid en/of in staat te zijn de DFG-vennootschappen aanvullende 

financiering te verstrekken. In overleg met de Aandeelhouders heeft het Bestuur 

vervolgens besloten (voorlopige) surseance van betaling voor de DFG-

vennootschappen aan te vragen. 

De curator zal de geschetste gang van zaken nader onderzoeken en meer in 

algemene zin onderzoek doen naar de achtergronden van de faillissementen van 

de DFG-vennootschappen. 

In de verslagperiode is een begin gemaakt met het opzetten van het onderzoek 

naar de achtergronden van de faillissementen van de DFG-vennootschappen.  

2 Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

 

Zie openbaar verslag 1. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement (per 1 augustus 2016)  

 

Zie openbaar verslag 1. 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 

 

Werknemers in Nederland 

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 8 september 2017 

de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die in dienst waren bij de DFG-

vennootschappen (met uitzondering van de werknemers in Spanje), voor zover 

nodig, opgezegd.  

De curator heeft bij de vakbonden CNV en FNV melding gedaan van de 

ontslagaanzegging conform artikel 3 lid 1 Wet Melding Collectief Ontslag. 

Op 18 en 19 september 2017 hebben collectieve intakebijeenkomsten voor de 

winkelmedewerkers met het UWV plaatsgevonden in Utrecht. Op 19 en 20 

september 2017 hebben collectieve intakebijeenkomsten met het UWV voor de 

medewerkers van het hoofdkantoor plaatsgevonden op het hoofdkantoor van de 

Doniger groep in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de werknemers 

het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier ingeleverd. Voorts zijn de 

werknemers geïnformeerd over de Loongarantieregeling en de te volgen 

procedures in het kader van de Werkloosheidswet. Voor het merendeel van het 

personeel geldt dat de opzegtermijn op 20 oktober 2017 is geëindigd.  

Enkel Adam Retail kende een ondernemingsraad. De werknemers die werkzaam 

waren voor Adam Retail, waren in dienst bij AR Personnel. Op 15 september 2017 

heeft een overlegvergadering ex artikel 23 WOR plaatsgevonden naar aanleiding 

van een aantal vragen van de ondernemingsraad over het al dan niet zijn 

gevestigd van zekerheidsrechten op de activa van Adam Retail. Tijdens die 

vergadering heeft de curator gemeld dat ingeval van een doorstart advies zou 

worden gevraagd aan de ondernemingsraad, voor zover het Adam Retail zou 

betreffen. Vervolgens heeft de curator overleg gevoerd met en advies ingewonnen 

bij (de voorzitter van) de ondernemingsraad ten aanzien van de voorgenomen 

doorstart. De ondernemingsraad heeft hieromtrent positief geadviseerd. 

Op 23 september 2017 is een doorstart gerealiseerd. Met DS Beheer is 

overeengekomen dat zij zich redelijkerwijs zal inspannen om ten minste 80% van de 

eigen winkels en outlets van de DFG-vennootschappen in Nederland te continueren 

waarbij zij per eigen winkel en outlet tenminste gemiddeld aan 90% van de 

werknemers een aanbod zal doen tegen gelijksoortige condities. Voorts heeft DS 

Beheer zich verplicht om zich redelijkerwijs in te spannen om aan tenminste 60% van 

de werknemers van het hoofdkantoor een aanbod te doen tegen gelijksoortige 

condities.  

Werknemers in Spanje 

Voor de werknemers die bij Doniger Fashion in dienst waren en werkzaam waren in 

Spanje in één van de winkels van warenhuisketen El Corte Inglés geldt dat op hun 

arbeidsovereenkomst Spaans recht van toepassing is. Om de 

arbeidsovereenkomsten naar Spaans recht rechtsgeldig te kunnen opzeggen, is het 

noodzakelijk gebleken om een collectieve ontslagprocedure in Spanje te volgen. 

Op 29 september 2017 heeft de curator op grond van artikel 51 van de Estatuto de 
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los Trabajadores de collectieve ontslagprocedure opgestart. Diezelfde dag zijn alle 

werknemers van Doniger Fashion in Spanje hiervan door de curator op de hoogte 

gesteld.  

De curator laat zich in dit verband bijstaan door Holtrop Transaction & Business law in 

Barcelona. De heer Holtrop onderhoudt namens de curator onder meer de 

contacten met de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alsmede de Fondo de 

Garantía Salarial (FOGASA), de instanties die respectievelijk de 

werkloosheidsuitkering als gevolg van het faillissement en de Spaanse 

loongarantieregeling verzorgen.  

De kosten van de collectieve ontslagprocedure in Spanje zijn aanzienlijk. De 

wederzijdse advocaten hebben vier besprekingen gevoerd om te concluderen dat 

geen overeenstemming kon worden bereikt over de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomsten. De werknemers hebben zich op het standpunt gesteld dat 

de curator geen financiële administratie aangaande de Spaanse heeft overgelegd. 

Dit betreft kennelijk een op Spaanse wet- of regelgeving berustend vereiste. De 

curator kon evenwel bij gebreke van ter zake beschikbare documentatie niet aan 

dit vereiste voldoen. Een en ander leidde (mede) tot een negatief advies over de 

gevoerde procedure van de zijde van SEPE. Het collectieve ontslag werd per saldo 

per 4 december 2017 geëffectueerd, maar de werknemers hebben het nu 

aangevochten bij de Arbeidsrechtbank te Madrid, met de strekking het te laten 

vernietigen (c.q. op een latere datum te doen ingaan), en/of een naar Spaanse 

maatstaven maximale schadevergoeding te krijgen. Met name dit laatste wijkt sterk 

af van de maatstaven van Nederlands faillissementsrecht, waarin een vergoeding 

bij ontslag in faillissement over het algemeen niet aan de orde is (en zelfs, voor wat 

betreft de transitievergoeding, door de wetgever is uitgesloten). De zitting van de 

Arbeidsrechtbank is bepaald op 28 februari. 

Kort voor het verschijnen van dit verslag werd de curator erover geïnformeerd dat 

de werknemers eveneens een procedure geëntameerd hebben bij de Juzgado de 

lo Social. De zitting is bepaald op 16 april 2018. Ook in deze procedure zal de curator 

verweer voeren. 

2.4 Werkzaamheden 

 

Beantwoorden diverse vragen medewerkers, diverse werkzaamheden in verband 

met het ontslag van het personeel in Spanje waaronder diverse correspondentie 

met de contactpersoon in Spanje, Spaanse advocaat en de instanties in Spanje, 

met inbegrip van de voorbereidingen voor de zitting van de Arbeidsrechtbank in 

Madrid van 28 februari 2018. 

 

3 Activa 

 

Onroerende zaken 

 

3.1-3.5 Afgerond, zie openbaar verslag 1. 
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Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving 

 

Inventaris 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

Liquide middelen 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

Online betaaldiensten 

 

Zie openbaar verslag 1. 

 

Van het bedrag dat PayPal op datum surseance onder zich hield is een bedrag van 

EUR 155.105,08 ontvangen. Een bedrag van EUR 169.685 is aangewend voor de 

verwerking van retouren. 

 

Adyen heeft van het bedrag dat zij op datum surseance onder zich hield een 

bedrag van EUR 93.329 aan de boedel vrijgegeven. Een bedrag van EUR 313.439 is 

aangewend voor de verwerking van retouren. 

 

Van Billpay is door de boedel in de verslagperiode een bedrag van EUR 361.182,16 

ontvangen. 

 

Afterpay heeft in de verslagperiode een bedrag van EUR 94.179,44 aan de boedel 

uitbetaald.  

 

Hypovereinsbank heeft een bedrag van EUR 213.471,53 vrijgegeven aan de boedel. 

Ten aanzien van één rekening stelt zij zich op het standpunt dat geen van de DFG-

vennootschappen de rekeninghouder is. De curator onderzoekt dit standpunt.  

 

 Vervoersmiddelen 

 

De RDW is gevraagd opgave te doen van kentekens op naam van de DFG-

vennootschappen. De curator is nog in afwachting van een reactie van de RDW.  

 

Uit de opgave van de RDW blijkt dat geen kentekens op naam van de DFG-

vennootschappen waren gesteld. 

 

3.6 Verkoopopbrengst 

 

Inventaris 

 

Inventaris Doniger Fashion Group:  EUR   48.972 

Inventaris Doniger Retail:   EUR   75.625 

Inventaris Adam Retail:   EUR   82.665 



 

 Pagina 11 

 

Totaal:     EUR 207.262 

 

Liquide middelen 

 

Met de Aandeelhouders is afgesproken om de aanwezige saldi op de 

bankrekeningen van de DFG-vennootschappen op de datum van de surseances 

van betaling (tijdelijk) aan te wenden voor de operationele bedrijfsvoering om de 

kansen op een doorstart te vergroten. In het volgende verslag zal financiële 

verantwoording worden afgelegd over de voortzettingsperiode. Alsdan zal ook 

gerapporteerd worden over de stand van de liquide middelen na de 

voortzettingsperiode. 

 

Over de aanzuivering van de aanwezige saldi op de bankrekeningen van de DFG-

vennootschappen vindt overleg plaats tussen de boedel en de Aandeelhouders. 

 

Online betaaldiensten  

 

Zie openbaar verslag 1. 

     

Voor de afwikkeling van de pré-surseance verkopen wordt verwezen naar 

randnummer 3.5 van dit verslag. De post-surseance verkopen maken onderdeel uit 

van de gerealiseerde verkoopopbrengsten, zie randnummer 6.2 van dit verslag en 

onderdeel “exploitatie in de boedelperiode (opbrengsten verkopen NL – online en 

opbrengsten verkopen buitenland – online)” van het aangehechte tussentijds 

financieel verslag. 

 

PayPal houdt nog een aanzienlijk bedrag onder zich. De Curator tracht vrijgave 

daarvan te bewerkstelligen, maar het contact met PayPal verloopt moeizaam. 

 

3.7 Boedelbijdrage 

 

Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk 

deel van de opbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de 

boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders. 

 

Voor de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels en de 

Aandeelhouders wordt verwezen naar randnummer 5.4 van dit verslag. 

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus 

 

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. Op grond 

van artikel 57 lid 3 Fw heeft de curator de gerealiseerde verkoopopbrengst van de 

inventaris opgeëist ten behoeve van de Belastingdienst.  

 

3.9 Werkzaamheden 

 

Onderzoek stukken, correspondentie en diverse overleggen online betaaldiensten, 

uitkeringen bewerkstellingen door online betaaldiensten, analyse betaalrapporten 

online betaaldiensten. 
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Voorraden/onderhanden werk  

 

3.10 Beschrijving 

 

Voorraden 

 

De voorraden waren ondergebracht in de entiteiten Doniger Fashion, Doniger Retail, 

Doniger Online en Adam Retail. De voorraden op datum surseance bestonden uit 

grote hoeveelheden kleding en accessoires. 

 

De voorraden zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS Beheer. 

  

Onderhanden werk 

 

Niet van toepassing. 

 

3.11 Verkoopopbrengst 

 

Voorraad Doniger Fashion  EUR 2.115.000 

Voorraad Doniger Retail  EUR    900.000 

Voorraad Doniger Online  EUR    765.000 

Voorraad Adam Retail  EUR    720.000 

Totaal    EUR 4.500.000 

 

3.12 Boedelbijdrage 

 

Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk 

deel van de verkoopopbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan 

de boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders. 

 

Voor de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels en de 

Aandeelhouders wordt verwezen naar randnummer 5.4 van dit verslag. 

 

3.13 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van de verkoop van de 

voorraden.  

Andere activa 

 

3.14 Beschrijving 

 

IE-rechten  

 

Doniger Fashion Group beschikte over verschillende IE-rechten waaronder de 

auteursrechten, merkrechten, logo’s en know how alsmede over adresgegevens, 

telefoon- en faxnummers, domeinnamen, e-mailadressen en de klanten- en 

relatiebestanden (database) met betrekking tot onder meer McGregor en Adam. 

 



 

 Pagina 13 

 

De IE-rechten met betrekking tot Gaastra waren ondergebracht in X-One. 

 

De IE-rechten van Doniger Fashion Group, exclusief de aan Doniger Fashion Group 

verleende licenties en de aandelen in X-One, zijn in het kader van de doorstart 

verkocht aan DS Beheer. 

 

Goodwill 

 

De goodwill van de DFG-vennootschappen is in het kader van de doorstart verkocht 

aan DS Beheer, zie hierna randnummer 6, doorstart. 

 

Aandelen vennootschappen 

 

Doniger Fashion Group hield alle aandelen in het geplaatste en uitstaande kapitaal 

van X-One. Deze aandelen zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS 

Beheer. 

  

Voorts hield Doniger Fashion Group 95% van de aandelen in het geplaatste en 

uitstaande kapitaal van GHI en MHI. Deze aandelen zijn in het kader van de 

doorstart verkocht aan Fiddler’s. 

 

3.15 Verkoopopbrengst 

 

IE-rechten Doniger Fashion Group:   EUR 2.000.000 

Goodwill:       EUR    300.000 

Aandelen X-One:     EUR 2.892.738 

Aandelen GHI:     EUR               1 

Aandelen MHI:     EUR               1 

 

3.16 Boedelbijdrage 

 

Zie randnummers 5.4 en 5.5: 

 

Aandelen in X-One: EUR 144.636,90 (5% van de verkoopopbrengst). 

IE-rechten van Doniger Fashion Group: EUR 100.000 (5% van de verkoopopbrengst). 

3.17 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van de verkoop van de 

IE-rechten en aandelen GHI, MHI en X-One. 

 

4 Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren 

 

De debiteurenvorderingen van Doniger Fashion – met uitzondering van de 

intercompany vorderingen – bedroegen volgens de bij de surseanceaanvraag 

overgelegde stukken EUR 5.6 mio (per 17 mei 2017).  
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De debiteurenvorderingen van Doniger Fashion (exclusief de vorderingen op ETP) 

zijn in het kader van de doorstart verkocht aan DS Beheer. 

 

In de verslagperiode is voor een bedrag van EUR 2.167.856 aan – niet aan DS Beheer 

verkochte – vorderingen van de DFG-vennootschappen (met uitzondering van 

Doniger Fashion) geïncasseerd. De curator onderzoekt in hoeverre (een deel van) 

dit bedrag aan de Aandeelhouders toekomt. 

 

4.2 Opbrengst  

 

EUR 389.999. 

  

4.3 Boedelbijdrage 

 

Zie randnummers 5.4 en 5.5. In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk 

deel van de opbrengst op basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de 

boedels en welk deel toekomt aan de Aandeelhouders. 

 

Voor de verdeling van de verkoopopbrengst tussen de boedels en de 

Aandeelhouders wordt verwezen naar randnummer 5.4 van dit verslag. 

 

4.4 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de debiteurenportefeuille 

van Doniger Fashion. 

  

5 Bank/zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) 

 

Voor zover de curator bekend zijn er geen bankinstellingen die een vordering 

hebben op de DFG-vennootschappen. 

 

Voor meer details over de financiering van de DFG-vennootschappen wordt 

verwezen naar openbaar verslag 1, onderdeel II.c. Financiering DFG-

vennootschappen. 

 

5.2 Leasecontracten 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 

Zie openbaar verslag 1. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 

Zie openbaar verslag 1. 
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In de verslagperiode heeft een eerste en voorlopige afrekening plaatsgevonden 

tussen de boedel en de Aandeelhouders. In dat verband zijn de volgende 

bedragen uitbetaald aan de Aandeelhouders: 

IE-rechten DFG    EUR 2.000.000  

Aandelen X-One   EUR 2.892.738 

Debiteuren DF   EUR    106.860 

Voorraden en liquide middelen EUR 1.467.363 

Tussen de boedel en de Aandeelhouders vindt nog overleg plaats over onder meer 

de afwikkeling van de btw en de aanzuivering van de banksaldi na de 

exploitatieperiode.  

5.5 Boedelbijdragen 

 

Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de aandelen in X-One 

wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage betaald van EUR 144.636,90 (5% 

van de verkoopopbrengst). 

Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de IE-rechten van 

Doniger Fashion Group wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage betaald 

van EUR 100.000 (5% van de verkoopopbrengst). 

Voor de medewerking door de boedel aan de verkoop van de aandelen in ETP 

wordt door de Aandeelhouders een boedelbijdrage van EUR 75.000 voldaan indien 

de Aandeelhouders de verkoop ter hand nemen en 5% van de opbrengst met een 

minimum van EUR 75.000 indien de boedel de verkoop op zich neemt. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame 

 

Circa 20 leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud en/of een 

recht van reclame gedaan. Alle aanspraken zijn in behandeling genomen en 

onderzocht. Voor zover een beroep op eigendomsvoorbehoud en/of recht van 

reclame door de curator is erkend, zal aan de leverancier (minstens) 90% van de 

inkoopwaarde van de verkopen in de periode van 4 tot en met 22 september 2017 

worden vergoed. Dit betreft de periode vanaf de datum waarop de voorlopige 

surseance van betaling is verleend tot de dag waarop overeenstemming is bereikt 

over de doorstart. Leveranciers met nog resterende zaken zijn in contact gebracht 

met de doorstarter om nadere afspraken over het ophalen of verkopen van die 

zaken te maken. 

 

In de verslagperiode heeft verdere afwikkeling van door leveranciers gedane 

beroepen op een eigendomsvoorbehoud en/of een recht van reclame 

plaatsgevonden. 
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5.7 Consignatiehouders 

 

Adam Retail had met negen partijen een consignatieovereenkomst gesloten op 

grond waarvan goederen die eigendom van deze partijen waren in winkels van 

Adam Retail werden verkocht. De administratieve verwerking van de verkopen werd 

bijgehouden via het kassasysteem van Adam Retail. De consignatieleveranciers 

hadden recht op een fee bestaande uit een percentage van de gerealiseerde 

omzet van de verkochte goederen die hun eigendom waren.  

 

Kort na de surseanceverlening en het faillissement is aan de consignatieleveranciers 

medegedeeld dat de consignatieovereenkomsten niet gestand worden gedaan 

maar dat over de verkopen vanaf datum surseance van betaling dezelfde fee zal 

worden afgedragen als bepaald in de consignatieovereenkomsten.  

 

Met de consignatieleveranciers is inmiddels afgerekend over de periode van 4 tot 

en met 22 september 2017. De consignatieleveranciers zijn voorts in contact 

gebracht met de doorstarter om nadere afspraken te maken over de zaken die zich 

ten tijde van de doorstart nog in de winkels bevonden. 

 

In de verslagperiode heeft verdere afwikkeling van de rechtsverhouding met 

consignatiehouders plaatsgevonden. 

 

5.8 Retentierechten 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

5.9 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de met de 

Aandeelhouders overeengekomen boedelregeling. Afwikkeling (betwiste) 

beroepen op eigendomsvoorbehoud en recht van reclame, diverse 

correspondentie met leveranciers en consignatiehouders, overleg met de 

doorstarter over rechten van derden. 

 

6 Doorstart / voortzetten onderneming 

 

Voortzetten 

 

6.1 Exploitatie / zekerheden 

 

Met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met het Bestuur en de 

Aandeelhouders heeft de curator besloten de winkels van de DFG-

vennootschappen na datum surseance geopend te houden om de kansen op een 

doorstart te vergroten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel 

III Voortzetting activiteiten van dit verslag. 
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6.2 Financiële verslaglegging 

 

In het volgende verslag zal financiële verantwoording worden afgelegd over de 

voortzettingsperiode.  

Aan dit verslag is een tussentijds (geconsolideerd) financieel verslag gehecht. Ter 

toelichting daarop strekt, ten aanzien van de voortzettingsperiode, het volgende. 

Tijdens de voortzettingsperiode zijn verkoopopbrengsten van bijna EUR 2 miljoen 

gerealiseerd. Daar hebben exploitatiekosten van bijna EUR 900k tegenover gestaan. 

Verder hebben voor een bedrag van ca. EUR 1,5 miljoen betalingen aan 

dwangcrediteuren plaatsgevonden om de operatie draaiende te houden. 

6.3 Werkzaamheden 

 

Financiële afwikkeling voortzettingsperiode, overleg daarover met de 

Aandeelhouders.  
 

Doorstart 

 

6.4 Beschrijving 

 

De curator heeft op 23 september 2017 overeenstemming bereikt over de verkoop 

van de activa van de DFG-vennootschappen aan de doorstarter. Zie voor een 

nadere toelichting openbaar verslag 1 onder IV Beschrijving verkoopproces. 

 

Zoals in het vorige openbaar verslag onder V Recente ontwikkelingen vermeld zijn 

de curator en de doorstarter in overleg getreden over de gevolgen van het staken 

van de doorstartactiviteiten. Dit overleg heeft geresulteerd in een minnelijke regeling 

die eruit bestaat dat de doorstarter een boedelbijdrage heeft voldaan van EUR 

857.386 inclusief btw. 

6.5 Verantwoording 

 

De activiteiten en de activa van de DFG-vennootschappen zijn per 23 september 

2017 voor rekening en risico van DS Beheer en Fiddler’s. 

6.6 Opbrengst 

 

Verkoopopbrengsten uit hoofde van de doorstart: 

 

Inventaris:   EUR     207.262 

Voorraden:  EUR  4.500.000 

IE-rechten:  EUR  2.000.000 

Goodwill:   EUR     300.000 

Aandelen:  EUR  2.892.740 

Debiteuren:  EUR     389.999 

 

De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van Doniger Fashion 

Group. 
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In het volgende verslag zal worden gespecificeerd welk deel van de opbrengst op 

basis van de gemaakte afspraken toekomt aan de boedels en welk deel toekomt 

aan de Aandeelhouders. 

 

Voor de (voorlopige) verdeling van de opbrengst tussen de boedel en de 

Aandeelhouders wordt verwezen naar randnummer 5.4 van dit verslag. 

 

6.7 Boedelbijdrage  

 

Zie randnummers 5.4 en 5.5.  

 

6.8 Werkzaamheden 

 

Overleg met doorstarter over gevolgen staken doorstartactiviteiten, diverse 

werkzaamheden in verband met de afwikkeling van de doorstart. 

 

7 Rechtmatigheid 

 

7.1 Administratieplicht 

 

De administratie van de DFG-vennootschappen is door de curator veiliggesteld 

door tussenkomst van Grant Thornton. De curator zal de administratie en de gang 

van zaken voorafgaand aan de surseances c.q. faillissementen nader onderzoeken.  

 

7.2 Deponering jaarrekeningen 

 

Bij de oprichting van de DFG-vennootschappen is ingestemd met een verlengd 

boekjaar dat loopt van juli respectievelijk augustus 2016 tot en met 31 december 

2017. Nu de DFG-vennootschappen vóór het einde van het eerste boekjaar zijn 

gefailleerd is nog geen jaarrekening beschikbaar.  

 

7.3 Goedkeurende verklaring accountant 

 

Niet van toepassing. 

 

7.4 Stortingsplicht aandelen  

 

Indien opportuun zal de curator onderzoek doen naar de volstorting van de 

aandelen van de DFG-vennootschappen. 

 

Vennootschap   Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal 

 

Doniger Fashion Group B.V.  EUR 6.993   EUR 0 

Doniger Retail B.V.   EUR 1   EUR 1 

DR Housing B.V.   EUR 1   EUR 1 

DR Personnel B.V.   EUR 1   EUR 1 

MCG Online Personnel B.V.  EUR 1   EUR 1 

Doniger Fashion B.V.   EUR 1   EUR 1 

Doniger Online B.V.   EUR 1   EUR 1 
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AR Personnel B.V.   EUR 1   EUR 1 

AR Housing B.V.   EUR 1   EUR 1 

Adam Retail B.V.   EUR 1   EUR 1 

 

De curator zal de aandeelhouders van Doniger Fashion Group B.V. verzoeken 

(alsnog) aan de stortingsplicht te voldoen. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.  

 

7.6 Paulianeus handelen 

 

De curator zal onderzoek doen naar eventueel paulianeus handelen.  

 

7.7 Werkzaamheden 

 

Werkzaamheden in verband met het (nader) veiligstellen van administratie, 

onderzoek naar administratieplicht, onderzoek stortingsplicht.  

 

8 Crediteuren (als bijlage 2 zijn aan dit verslag de voorlopige crediteurenlijsten 

gehecht).  

 
Nb. De aangehechte crediteurenlijsten geven een overzicht van de tot nu bij de curator aangemelde 

vorderingen. Een eerste beoordeling daarvan wijst uit dat een aantal schuldeisers (mogelijk) hun 

vordering heeft ingediend bij de verkeerde vennootschap. Voorts is de door een aantal crediteuren 

gemaakte aanspraak op preferentie nog onderwerp van onderzoek. 

     

8.1 Boedelvorderingen 

 

Tot op heden zijn de navolgende boedelvorderingen aangemeld voor de 

navolgende totaalbedragen: 

 

 ClaimsAgent (crediteurenlijst.nl): P.M. 

 

 UWV: 

 

 MCG Online Personnel B.V.:  € 120.700,93 

 AR Personnel B.V.:    € 522.922,79 

 

 Diverse verhuurders: 

 

 Doniger Fashion B.V.:   €  80.123,63 

 AR Housing B.V.:    € 324.864,11 

 DR Housing B.V.:    € 260.561,84 
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8.2 Preferente vorderingen(en) van de fiscus 

 

De Belastingdienst heeft tot op heden de volgende vorderingen ter verificatie 

ingediend: 

 

Doniger Fashion Group B.V.:  €           365,00 

Doniger Fashion B.V.:   €    192.168,00 

Doniger Retail B.V.:    €    434.343,00 

Doniger Online B.V.:   € 1.749.843,00 

MCG Online Personnel B.V.:  €      26.691,00 

AR Personnel B.V.:   €      72.049,00 

DR Personnel B.V.:    €      40.259,00 

 

Voorts heeft de Belastingdienst de volgende vorderingen kenbaar gemaakt, maar 

nog niet ter verificatie ingediend: 

 

DR Housing B.V.:    €           365,00 

AR Housing B.V.:    €           365,00 

Adam Retail B.V.:   €    662.843,00 

 

De thans bekende fiscale vorderingen bedragen in totaal € 3.179.291,00. Hiervan ziet 

€ 292.497,00 op loonheffingen augustus 2017 (inclusief boetes) en € 2.886.794,00 

(inclusief boetes) en op naar schatting opgelegde naheffingsaanslagen 

omzetbelasting voor het tijdvak 1 juli 2017 tot en met 30 september 2017. Er is 

inmiddels contact opgenomen met de Inspecteur omzetbelasting over het doen 

van herziene aangiftes omzetbelasting. 

 

Er is geen sprake van enige fiscale eenheid.  

 

8.3 Preferente vorderingen(en) van het UWV 

 

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend: 

 

MCG Online Personnel B.V.:  €   18.094,11 

AR Personnel B.V.:   € 196.542,33 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 

Tot op heden zijn de navolgende vorderingen met een aanspraak op een 

preferentie aangemeld: 

 

Doniger Fashion B.V.:   € 495.174,28 (DHL: douane invoerrechten) 

MCG Online Personnel B.V.:  €     1.165,00 (loonvordering) 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

Crediteuren is de mogelijkheid geboden om hun vordering digitaal in te dienen via 

www.crediteurenlijst.nl (ClaimsAgent).  
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Per 23 januari 2018 zijn de volgende aantallen ingediende vorderingen door 

concurrente crediteuren bekend. Het betreft een momentopname. Dagelijks 

worden nog nieuwe vorderingen ingediend: 

      

Doniger Fashion Group: 85   

Doniger Fashion:  133   

Adam Retail:   81   

Doniger Retail:  27   

Doniger Online:  53   

MCG Online Personnel: 3   

AR Personnel:  3   

AR Housing:   19   

DR Personnel:  3   

DR Housing:   8   

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

Per 23 januari 2018 zijn voor de volgende bedragen vorderingen ingediend door 

concurrente crediteuren: 

 

Doniger Fashion Group: EUR   5.659.814,62 

Doniger Fashion:  EUR 13.424.765,54 

Adam Retail:   EUR      744.559,85 

Doniger Retail:  EUR      274.897,34 

Doniger Online:  EUR   1.019.445,63 

MCG Online Personnel: EUR        18.281,70 

AR Personnel:  EUR        52.244,73 

AR Housing:   EUR        75.155,42 

DR Personnel:  EUR        49.462,14 

DR Housing:   EUR      154.349,81 

 

Daarnaast is nog een aantal vorderingen voorlopig als betwist genoteerd: 

 

Doniger Fashion Group B.V.: € 1.129.722,73 

Adam Retail B.V.: € 44.790,34 

 

Mogelijk hebben sommige crediteuren hun vordering niet in de juiste categorie 

(boedel/preferent/concurrent) en/of in het juiste faillissement ingediend. In de 

komende verslagperiode zal dit worden onderzocht en zullen bovengenoemde 

aantallen en bedragen waar nodig worden aangepast. 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de faillissementen 

afgewikkeld zullen kunnen worden. 
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Zie onderdeel II Geconsolideerde Afwikkeling van dit verslag. Voor het overige is de 

wijze van afwikkeling van de faillissementen van de DFG-vennootschappen nog niet 

bekend. 

 

8.8 Werkzaamheden 

  

Verwerken ingediende vorderingen, correspondentie en telefonisch overleg met 

crediteuren. 

 

9 Procedures 

 

9.1-9.3 Er zijn tot aan de datum van dit verslag door de curator noch door andere partijen 

procedures aanhangig gemaakt.  

 

9.4 Werkzaamheden 

 

Geen. 

 

10 Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn de faillissementen 

afgewikkeld kunnen worden.  

 

10.2 Plan van aanpak  

 

De curator zal zich de komende verslagperiode in het bijzonder richten op de 

afronding van de financiële afwikkeling met de doorstarter en de Aandeelhouders 

en het doen van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend, eind april 2018. 

 

10.4 Werkzaamheden  

 

Opstellen plan van aanpak en verslaglegging. 

 

Amsterdam, 30 januari 2018 

*** 

 



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG per 31 december 2017 DATUM:  31 december 2017

in het faillissement van: Doniger Fashion Group B.V. c.s.

faillissementsnummer C13/17/305F tot en met 314F

datum uitspraak  06-09-2017

rechter-commissaris mr. I.M. Bilderbeek

curator mr H. De Coninck - Smolders

betrekking hebbend op verslag nr. 2

A. BATEN totaal BTW

1. aangetroffen middelen

liquide middelen 1.800.645,00€                                           

2. exploitatie in boedelperiode

opbrengsten verkopen NL - Retail 1.296.322,00€                                           224.981,50€            

opbrengsten verkopen NL - Online 347.168,00€                                              60.252,30€              

opbrengsten verkopen Buitenland - Online 518.118,00€                                              -€                         

inschatting af te wikkelen retouren met PayPal en doorstarter -200.000,00€                                            -13.884,30€            

exploitatiekosten -623.850,00€                                             -57.343,00€             

afgerekende goederen onder eigendomsvoorbehoud -144.767,00€                                             -14.651,11€             

verkochte consignatie goederen (van derden) -121.471,00€                                             -21.082,00€             

inhuur van personeel -89.460,00€                                               -13.610,95€             

saldo exploitatie in boedelperiode 982.060,00€                                              

dwangcrediteuren

dwangcrediteuren -1.524.733,00€                                          -26.033,00€             

saldo dwangcrediteuren -1.524.733,00€                                          

doorstart

opbrengst doorstart 10.300.000,00€                                         

boedelbijdrage doorstarter in verband met staken doorstartactiviteiten 857.386,00€                                              148.802,53€            

afrekening overgedragen kasmiddelen met doorstarter 90.000,00€                                                

kosten verkoopondersteuning doorstart -169.400,00€                                             -29.400,00€             

opbrengst doorstart 11.077.986,00€                                         

afrekening met pandhouders

IE rechten DFG -2.000.000,00€                                          

debiteuren -106.860,00€                                             -18.545,95€             

aandelen X-One -2.892.738,00€                                          

voorlopige afrekening voorraad en liquide middelen -1.467.363,00€                                          

afdrachten aan pandhouders -6.466.961,00€                                          

boedelbijdrage door pandhouders 296.011,00€                                              51.373,75€              

saldo afrekening met pandhouders -6.170.950,00€                                          

saldo realisatie doorstart 4.907.036,00€                                           

saldo doorstarter onder beheer curator

depot doorstarter 817.790,00€                                              

af te wikkelen retouren met PayPal en doorstarter 200.000,00€                                             13.884,30€             

depot doorstarter 1.017.790,00€                                           

3. debiteuren

pre-faillissement debiteuren 2.167.856,00€                                           

af te dragen aan pandhouders PM

4. overige baten

boedelbijdrage (evb leveranciers) 13.580,00€                                                1.465,11€                

overige ontvangsten 28.529,00€                                                

5. totaal 9.392.763,00€                                           306.209,18€            

B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN totaal  BTW 

salaris curator -€                         

juridische ondersteuning buitenland en vertalingen 76.958,00€                                                403,00€                   

administratieve ondersteuning 152.727,00€                                              31.063,00€              

verzekeringen 5.672,00€                                                  984,40€                   

fiscus 7.245,00€                                                  

UWV -63,00€                                                      

6. totaal 242.539,00€                                              32.450,40€              

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 9.392.763,00€                                           

totaal B 242.539,00€                                              

7. saldo boedelrekeningen 9.150.224,00€                                           per 31-12-2017


