
 

 

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 

 

 

OPMERKINGEN VOORAF 

 

Dit is het derde 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).  
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I. INLEIDING 

 

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

faillissementen van de DFG-vennootschappen van 30 januari 2018 tot en met 20 juni 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 

Oprichting: 1 augustus 2016 

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



 

 Pagina 3 

 

 

 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 
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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 30 januari 2018 tot en met 20 juni 2018. 

Bestede uren in 

verslagperiode 

 725,2 uren in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 mei 2018.  

Bestede uren totaal  3.271,4 uren tot en met 31 mei 2018. 

Saldo (boedel)rekeningen EUR 8.301.119,00 (per 31 maart 2018).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 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

1.6 Huur 

 

Binnenland 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

Buitenland 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

1.7 Oorzaak faillissementen 

 

Zie openbaar verslag 1 en 2.  

In de verslagperiode heeft de curator verdere voorbereidende werkzaamheden voor 

het onderzoek naar de achtergronden van de faillissementen van de DFG-

vennootschappen verricht. 

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. 

2.3 Datum ontslagaanzegging 

 

Werknemers in Nederland 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

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 los 

Trabajadores de collectieve ontslagprocedure opgestart. Diezelfde dag zijn alle 

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

gesteld.  



 

 Pagina 7 

 

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. 

Kort voor de zitting bij de Arbeidsrechtbank heeft de curator een minnelijke regeling 

getroffen met de Spaanse werknemers. De regeling bestaat – voor zover deze de 

boedel raakt – eruit dat de werknemers de rechtsgeldigheid van de collectieve 

ontslagen per 4 december 2017 erkennen en genoegen nemen met de op grond 

van de Spaanse wet in het kader van de collectieve ontslagperiode verschuldigde 

minimale ontslag-/beëindigingsvergoeding. Voor de betaling van die vergoeding, 

evenals van het loon over de opzegtermijn, zullen de werknemers zich wenden tot El 

Fondo de Garantia Salarial (lees: “het Spaanse UWV”). 

2.4 Werkzaamheden 

 

Beantwoorden diverse vragen medewerkers, verschillende werkzaamheden in 

verband met het ontslag van het personeel in Spanje waaronder correspondentie 

met de Spaanse advocaat en de instanties in Spanje, met inbegrip van de 

voorbereidingen voor de zitting van de Arbeidsrechtbank in Madrid van 28 februari 

2018 en, parallel daaraan, schikkingsonderhandelingen. 
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3 Activa 

 

Onroerende zaken 

 

3.1-3.5 Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.5 Beschrijving 

 

Inventaris 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

Liquide middelen 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

Online betaaldiensten 

 

Zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

 Vervoersmiddelen 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 2. 

 

3.6 Verkoopopbrengst 

 

Inventaris 

 

Inventaris Doniger Fashion Group:  EUR   48.972 

Inventaris Doniger Retail:   EUR   75.625 

Inventaris Adam Retail:   EUR   82.665 

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. 

 

Het overleg met de Aandeelhouders over de aanzuivering van de aanwezige saldi 

op de bankrekeningen van de DFG-vennootschappen duurt voort. 
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 Online betaaldiensten  

 

Zie openbaar verslag 1. 

     

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

randnummer 3.5 het tweede openbaar verslag. De post-surseance verkopen maken 

onderdeel uit van de gerealiseerde verkoopopbrengsten, zie randnummer 6.2 van 

het tweede openbaar verslag en onderdeel “exploitatie in de boedelperiode 

(opbrengsten verkopen NL – online en opbrengsten verkopen buitenland – online)” 

van het aan het tweede openbaar verslag gehechte 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. 

 

In de verslagperiode heeft de curator haar inspanningen voortgezet om vrijgave te 

bewerkstelligen van de gelden die PayPal onder zich houdt. Uiteindelijk heeft PayPal 

de gelden op 19 juni jl. vrijgegeven. Uit nader onderzoek is gebleken dat veruit het 

grootste gedeelte van het door PayPal vrij te geven bedrag betrekking heeft op 

verkopen die hebben plaatsgevonden nadat de activa van de DFG-

vennootschappen zijn verkocht aan DS Beheer en derhalve aan DS Beheer toekomt. 

Van het vrijgegeven bedrag komt een bedrag van EUR 14.121 aan de boedel toe. 

De curator onderzoekt nog of de Aandeelhouders aanspraak kunnen maken op het 

gedeelte van het vrij te geven bedrag dat betrekking heeft op verkopen die hebben 

plaatsgevonden voor de doorstart. 

 

3.7 Boedelbijdrage 

 

Zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

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, afwikkeling online betaaldiensten in het bijzonder PayPal en 

overleg daarover met de doorstarter. 
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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 openbaar verslag 1 en 2. 

 

3.13 Werkzaamheden 

 

Werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van de verkoop van de 

voorraden.  

Andere activa 

 

3.14 Beschrijving 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

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 
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3.16 Boedelbijdrage 

 

Zie openbaar verslag 1. 

3.17 Werkzaamheden 

 

Geen. 

 

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).  

 

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. 

 

In de verslagperiode is een bedrag van EUR 4.534 aan – niet aan DS Beheer verkochte 

– vorderingen van de DFG-vennootschappen (met uitzondering van Doniger Fashion) 

geïncasseerd.  

 

Het onderzoek naar de eventuele aanspraken van de Aandeelhouders op 

geïncasseerde – niet aan DS Beheer verkochte – vorderingen loopt nog. 

 

4.2 Opbrengst  

 

EUR 389.999. 

  

4.3 Boedelbijdrage 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

4.4 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de debiteurenportefeuille 

van Doniger Fashion, incasso niet-verkochte vorderingen. 

  

5 Bank/zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 
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5.2 Leasecontracten 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1.  

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 

Zie openbaar verslag 1. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 

Zie openbaar verslag 1. 

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.  

Het overleg tussen de boedel en de Aandeelhouders over de afwikkeling van de aan 

de Aandeelhouders door de DFG-vennootschappen verstrekte zekerheden duurt 

voort. 

5.5 Boedelbijdragen 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

5.7 Consignatiehouders 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

 

5.8 Retentierechten 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 
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5.9 Werkzaamheden 

 

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

Aandeelhouders overeengekomen boedelregeling, onderzoek naar 

verpandbaarheid niet aan DS Beheer verkochte vorderingen van de DFG-

vennootschappen (met uitzondering van Doniger Fashion), 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 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1. 

 

6.2 Financiële verslaglegging 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

6.3 Werkzaamheden 

 

Financiële afwikkeling voortzettingsperiode, overleg daarover met de 

Aandeelhouders.  
 

Doorstart 

 

6.4 Beschrijving 

 

Afgerond, zie openbaar verslag 1 en 2. 

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 
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De totale koopsom is ontvangen op de faillissementsrekening van Doniger Fashion 

Group. 

 

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 het tweede openbaar 

verslag. 

 

6.7 Boedelbijdrage  

 

Afgerond, zie openbaar verslag 2, randnummers 5.4 en 5.5.  

 

6.8 Werkzaamheden 

 

Diverse werkzaamheden in verband met de operationele en financiële 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.  

 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat in de akte van oprichting is vermeld dat het 

eerste boekjaar loopt tot en met 31 juli 2017. Bij akte van statutenwijziging van 30 

december 2016 is in de slotbepaling opgenomen dat het eerste boekjaar eindigt op 

31december 2016. Er is geen jaarrekening over 2016 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. 
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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 

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. 

 

De volstorting van de aandelen maakt onderdeel uit van het overleg dat gaande is 

met de Aandeelhouders over de financiële afwikkeling van de voortzettingsperiode 

en de afwikkeling van de aan de Aandeelhouders door de DFG-vennootschappen 

verstrekte zekerheden. 

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 

 

Voorbereidingen onderzoek naar de oorzaken van het faillissement alsmede naar de 

administratieplicht.  

 

8 Crediteuren (per 21 juni 2018) 

 

8.1 Boedelvorderingen 

 

Tot op heden zijn de navolgende boedelvorderingen aangemeld voor de 

navolgende totaalbedragen: 

 

 ClaimsAgent (crediteurenlijst.nl): P.M. 

 

 UWV: 

 Doniger Fashion B.V.   EUR 816.896,07 

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

 AR Personnel B.V.:    EUR 556.433,23 

  DR Personnel B.V.   EUR 236.294,47 
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 Diverse verhuurders: 

 Doniger Fashion B.V.:   EUR  46.065,95 

 AR Housing B.V.:    EUR 529.192,14 

 DR Housing B.V.:    EUR 343.650,14 

 

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.:  EUR           365,00 

Doniger Fashion B.V.:   EUR    192.168,00 

Doniger Retail B.V.:    EUR    434.343,00 

Doniger Online B.V.:   EUR 1.749.843,00 

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

AR Personnel B.V.:   EUR      72.049,00 

DR Personnel B.V.:    EUR      40.194,00 

DR Housing B.V.:    EUR           365,00 

AR Housing B.V.:    EUR           365,00 

Adam Retail B.V.:   EUR    662.843,00 

 

Er is geen sprake van enige fiscale eenheid.  

 

Met de Belastingdienst vindt overleg plaats over de afwikkeling van diverse fiscale 

kwesties, waaronder de aangifte omzetbelasting over het 3e kwartaal 2017, de 

aangifte omzetbelasting over de boedelperiode en het aanleveren van aanvullende 

gegevens teneinde de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) over de periode 

2017 tot datum surseance af te ronden. De door de Belastingdienst aangekondigde 

naheffingsaanslagen bij het niet (volledig) voldoen aan de gevraagde opgaaf ICP 

2017 belopen -exclusief boetes- ruim EUR 2 miljoen. Nu de aanslagen nog niet zijn 

opgelegd, zijn de bedragen niet opgenomen in het overzicht van ingediende 

vorderingen door de Belastingdienst. 

 

8.3 Preferente vorderingen(en) van het UWV 

 

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend: 

Doniger Fashion B.V.   EUR 114.409,93 

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

AR Personnel B.V.:   EUR 197.561,45 

DR Personnel B.V.   EUR  82.233,99 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 

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

aangemeld: 

 

Doniger Fashion B.V.:    

DHL: (douane invoerrechten)    EUR 495.174,28 

Agencia Estatal de la Administracion Tributaria  EUR   30.792,78 
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MCG Online Personnel B.V.:   

loonvordering      EUR     1.165,00 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 

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

www.crediteurenlijst.nl (ClaimsAgent).  

 

Per 24 mei 2018 zijn de volgende aantallen ingediende vorderingen door concurrente 

crediteuren bekend. Het betreft een momentopname. Dagelijks worden nog nieuwe 

vorderingen ingediend: 

      

Doniger Fashion Group: 92   

Doniger Fashion:  145   

Adam Retail:   89   

Doniger Retail:  30   

Doniger Online:  59   

MCG Online Personnel: 3   

AR Personnel:  4   

AR Housing:   29   

DR Personnel:  3   

DR Housing:   13   

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 

Per 24 mei 2018 zijn voor de volgende bedragen vorderingen ingediend door 

concurrente crediteuren: 

 

Doniger Fashion Group: EUR   5.875.863,28 

Doniger Fashion:  EUR 13.638.541,67 

Adam Retail:   EUR   1.076.906,48 

Doniger Retail:  EUR      280.347,57 

Doniger Online:  EUR   1.094.622,21 

MCG Online Personnel: EUR        18.281,70 

AR Personnel:  EUR      233.750,35 

AR Housing:   EUR        68.963,24 

DR Personnel:  EUR        49.362,14 

DR Housing:   EUR      170.919,84 

 

Daarnaast is nog een aantal vorderingen voorlopig als betwist genoteerd: 

 

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

Adam Retail B.V.:    EUR      44.790,34 

AR Housing B.V.:   EUR      38.115,00 
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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. 

 

Zie onderdeel II Geconsolideerde Afwikkeling van het tweede openbaar 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 het doen 

van onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en de afronding van de 

financiële afwikkeling met de doorstarter en de Aandeelhouders. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend, in de tweede helft 

van september 2018. 

 

10.4 Werkzaamheden  

 

Opstellen plan van aanpak en verslaglegging. 

 

Amsterdam, 21 juni 2018 

*** 
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TUSSENTIJDSFINANCIEELVERSLAG DAÏUM=

in het faillíssement van: Doniger Groep
faillíssememsnummer Cl31l71 305F íot en met 314F
datumuiíspraak ë-9-2017
rechter-comímssaris mr.l.M.Bílderbeek

cura{or mr H. De Conlnck  Smolders

betrekking hebbend op verslag nrs. m

31 maarí 2011

Doniger Groep
Cl31l71 305F íot en met 314F
ë-9-2017

mr. I.M. Bílderbeek

mr H. De Conlnck  Smolders

A. .äAÏËN subtot. Incl. BÏW mutatÍes totaal BÏW

í. aangetroflen middelen
kas € € €
bank 6 í.soü.ss,oo € € i.soo.e«s,oo
giío € € €

2. exploitatie ín boedelperíode
opbíengsíen veík'ïpen NL - Reíail € 1 .289.6fü ,00 € í.zsg.ssi,oo € 223.825,4íí
opbíengsíen veíkopen NL - Online € 347.168,00 € 347.168,00 € 60.252,30
opbíengsíen verkopen Buiíenland - Online € 5i8.ll8,Oü € 518.118,00 €

opbrengsíen verkopen NL - Wholesale € 6.66í,0ö € za.íïg,üü € 29.840,00 € 5.í78,84
Inschallrng af le wrkkelen relouren mel PayPal en Doorslarler í -zoo.ooo,oo í -200.000,00 € -í3.884,30

Exploiíaíiekosíen € -623.850,00 € -L664,Oü € .e»s.sum € -57.343,00
Afgeíekende goederen ondeí eigendomsvoorbehoud € -í44.767,00 € -u4.767,00 € -14.65111
Veíkochíe consignaíie goederen (van deíden) € -izi.<zi,oo € -1214'M,00 € -21.082,OC)
Inhuuí van peísoneel € -89.460,00 € -89.460,00 € ss.sío,gs
Saldo exploitatie in boedelperiode € gu.ogo,oo € zi.sís,oo € i.oos.sís,oo

Dwangcrediteuren
Dwangcrediíeuíen € -i.sza.'zaa,oo € -í.524.733,00 € -26.033,00
Saldo dwangcrediíeuren € -i.s:ia.ïss,oo € € l.ä24.733,00

Ooorstaít

0pbrengsí doorsíarí € 10.300.000.00 € 10.3üü.0(ï),[X)
Boedelbijdíage dooísíarí (aanvullende veígoeding in verband meí s{aken acíiviíeiíen dooísíarí) € 857.386,00 € 857.386.00 € i«s.soz,ss
Afíekening oveíqedkaqeï kasmiddelen meí doorsíaríeí € 90.000,00 € go.ooo,oo
köSlen veíkoopondeísleuííing doorsíarí 6 -ísg.oü,üü € -169.400,[)0 € -29.400,üö
Opbrengst d00rSbrt € íi.077.988,00 € € íi.í»ïï.sse,oo
afrekening met pandhouders
IE Rechíen DFG € -2.000.000,00 € -2.000.000,00
Debiíeuren € -1ü6.86(l,ü(l € -íoe.aeo,üo €
Aandelen X-One € -2.892.738,00 € -2.892.738,0(l
Vooílopige a{rekening voorraad en liquide middelen € -1.467.363,ü0 € -L467.363,[)ü
Afdracht aan pandhouders € -6.466.961,00 € € 4.488.9ël,ü0
Boedelbijdragen door pandhouders € zgs.oíí,00 € zge.oíi,oo € 51.373,75
Per saldo afrekening met pandhouders € 8.170.950,00 € í« -s.iïo.sso,oo
Saldo realisatïe doorsíart € 4.907.038,fö) € € «.soï.o:is,oo

Saldo doorstarter onder beheer curator

Depoí doorsíaríeí € 8i7.790,00 € -.31.227,ö0 € 786.563,00
af le wrkkelen rekouren mel PayPal en Díxïrslarler 6 200.000,00 € 200.000,00 f j3.884,3(]
Depoí doorstartar € 1.017.790,00 € -si.m,oo € 98€.683,00

3. debiteuren

píe-íaillissemení debiíeuíen € 2.167.856,CICI € 4.534,00 € z.íï».agü,oo
al íe díagen aan pandhoudeís PM PM

4. overiqe baten
boedelbijdrage (evb leveranciers} € í3.580,00 € 13.580,00 € 1.465,'I1
ovenge onívangsíen € 28.529,00 € 7.695))ö € 36.224,00

5. lokaal € 9.392.783,(H) € 2.517,00 € 9.396.280,00 € 328.777,93

B. REEDS BEÏAALDE VERSCHOÏTEN l BOEDELSCHULDEN subtot. Incl. BÏW mutatÍes toföal BTW

salam curakor € € 780.99ö,Oü € 780.990,00 € 135.543,72
Ondeísíeunin(I Juíidisch Buiíenland en verlalingen € 76.958,öü € 33.823,00 € ilO.781,Oö € 403,00
Ondeísíeurín(1 adminisííaíieí € '152.727,00 € aa.sio,oo € í89.537,00 € 37 452,üö
verekenngen' € 5.672,00 € 5.672,ö0 € 984.40
fiscus € r.zas,oo € 7.245,00
UWV € -63,00 € s,oo € -64,00

:oíaal € 242.639,00 € 8Fll.622,(10 € 1.094.161,00 € 174.383,12

C. rHANS NOG BESCHIKBAAR

oíaal A € 9.392.763,00 € 2.Sí7,00 € 9.395.28ü.00
oíaal B € 242.539,0[) € 851.622,00 € 1.ü94.161.ö0

7. aaldo boedelrekeningen € 9.160.224,fö) € -849.105,00 € 8.3ül.119,00 per 31 -03201 8


