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Gegevens onderneming
Bij vonnis d.d. 7 oktober 2014 van de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Halfords
Nederland B.V. (KvK 30055852), statutair gevestigd te Veenendaal, h.o.d.n.
Bike W orld, Halfords, Halfords Nederland B.V., Halfords Superstore, Halgros,
Halfords OP=OP Shop, feitelijk gevestigd te (3903 LX) Veenendaal aan de
Accustraat 2 (Postbus 218, 3900 AE Veenendaal), in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr P.J. Neijt tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr H. Dulack en mr R.G. Roeffen tot curatoren.
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Activiteiten onderneming
Detailhandel in auto-onderdelen en accessoires, w inkels in kampeerartikelen,
fietsen, bromfietsen, ijzerw aren en gereedschappen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 65.716.348,00

Winst en verlies
€ 6.490.983,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 24.961.233,00
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
538
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Boedelsaldo
€ 9.793.446,54

05-07-2018
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€ 9.690.307,30

04-10-2018
8

€ 9.624.589,19

03-01-2019
9

€ 9.588.243,19

03-04-2019
10

€ 9.553.823,49

04-07-2019
11

€ 9.479.649,64

03-10-2019
12

€ 9.471.841,37

16-01-2020
13

€ 9.438.559,66

16-04-2020
14

€ 9.418.058,40
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-4-2018

05-07-2018
7

t/m
2-7-2018
van
3-7-2018

04-10-2018
8

t/m
2-10-2018
van
3-1-2019

03-01-2019
9

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

03-04-2019
10

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

04-07-2019
11

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

03-10-2019
12

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

16-01-2020
13

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

16-04-2020
14

t/m
7-4-2020
van
8-4-2020
t/m
12-7-2020

Bestede uren

16-07-2020
15

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

135 uur 54 min

8

212 uur 42 min

9

120 uur 36 min

10

161 uur 48 min

11

97 uur 0 min

12

103 uur 42 min

13

90 uur 42 min

14

62 uur 30 min

15

103 uur 54 min

totaal

1.088 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 5.434,20 uren.
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 5.647,20 uren.

04-10-2018
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 5.768,00 uren.

03-01-2019
9

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 5.928,80 uren.

03-04-2019
10

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 6.025,80. uren.

04-07-2019
11

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 6.137,42 uren.

03-10-2019
12

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 6.220,20 uren.

16-01-2020
13

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 6.282,54 uren.

16-04-2020
14

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 6.282,54 uren.Het totaal aantal
bestede uren bedraagt 6.386,48 uren.
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is opgericht op 2 november 1972. Zij exploiteert een
w inkelketen voor fiets- en autoaccessoires, fiets- en auto-onderdelen en
onderhoudsmiddelen.
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Enig bestuurder van de Vennootschap is de heer P. J. Stormmesand,.
Stormmesand is op 5 maart 2012 als bestuurder benoemd.
Tot en met 30 juni 2013 maakte de Vennootschap deel uit van de naamloze
vennootschap Macintosh Retail Group N.V., hierna te noemen: “Macintosh”. Op
27 juni 2013 heeft er een management buy out plaatsgevonden, w aarbij de
door Macintosh gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn
verkocht en overgedragen aan de besloten vennootschap Halfords Holding
B.V., gevestigd te Veenendaal, hierna te noemen: “Aandeelhouder”. De heer
Stormmesand voornoemd, is enig en alleen bevoegd bestuurder van
Aandeelhouder en houdt 95% van de aandelen in het kapitaal van
Aandeelhouder. De overige aandelen w orden gehouden door Macintosh.
De Vennootschap exploiteert 102 w inkels in Nederland. Daarnaast heeft zij
met een aantal zelfstandig ondernemers franchiseovereenkomsten gesloten
op basis w aarvan door de betreffende ondernemers nog eens 28
Halfordsw inkels w orden geëxploiteerd.
De aansturing en bevoorrading van de w inkels geschiedt vanuit het
hoofdkantoor en centraal distributiecentrum te Veenendaal, een en ander in
samenspraak met diverse zogenoemde rayonmanagers.

1.2 Lopende procedures
Curatoren zijn betrokken bij de procedure tegen Macintosh.
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1.3 Verzekeringen
Afgew ikkeld
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1.4 Huur
Afgew ikkeld

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar de achtergronden en oorzaken van dit faillissement zullen curatoren
nader onderzoek doen. Een aantal feiten en omstandigheden staat echter w el
vast. In de eerste plaats w erd Halfords geconfronteerd met dalende omzetten.
Aan het begin van crisis (2008) bedroeg de omzet nog rond € 100 mio. In 2013
w as deze gedaald tot ruim € 65 mio. In 2014 daalde deze omzet verder. In
2012 en 2013 w erden verliezen geleden van € 1.3 mio respectievelijk € 6.6
mio. Het resultaat over 2012 w as vertekend door een bijzondere
bedrijfsopbrengst ad € 3.2 mio. Deze verliezen w erden gefinancierd door
Macintosh en deze kw amen tot uitdrukking in een stijgende rekeningcourantvordering (zie onderdeel 1.7). Na de management buy out ontstond er
een nieuw e situatie, zij het dat Halfords gefinancierd bleef door Macintosh. Er
w erden maatregelen genomen om de verliezen terug te brengen. Daartoe
w erd fors in de kosten gesneden. In 2014 w erden de verliezen over de eerste
helft van het jaar beperkt tot ruim € 1 mio ondanks een omzetdaling van 11%.
Door een sterke daling van de voorraad w as Halfords verplicht af te lossen aan
Macintosh. Eind december 2013 bleek Halfords niet in staat deze verplichting
naar Macintosh te voldoen en dat w as opnieuw het geval medio 2014. De
directie van Halfords heeft toen gezocht naar overnamekandidaten maar dat
heeft niets tastbaars opgeleverd. Daarna is besloten het eigen faillissement
aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
538
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Dit hoofdstuk is afgew ikkeld voor zover het gaat om de Nederlandse
w erknemers.
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Bij Halfords Nederland B.V. w aren ook Belgische w erknemers in dienst. Deze
zijn door curatoren ontslagen. Hun loonaanspraken zijn overgenomen door de
RSZ (het Belgische UW V). Ter zake haar regresvordering heeft het RSZ Halfords
Nederland B.V. gedagvaard voor een Belgische rechtbank. Curatoren zijn van
mening dat deze vorderingen moeten w orden ingediend in het Nederlandse
faillissement en proberen tot een passende regeling te komen met het RSZ.
Daarnaast w orden curatoren geconfronteerd met loonopgaven die Halfords
Nederland B.V. dient te doen aan de Belgische fiscus om te voorkomen dat de
Belgische w erknemers w orden geconfronteerd met (veel te hoge) ambtshalve
aanslagen. Curatoren hebben contact gehad met de Belgische advocaat van
het RSZ. De rechter-commissaris heeft zich schriftelijk gew end tot de
Arbeidsrechtbank te Antw erpen op grond van het in artikel 4 lid 3 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, neergelegde beginsel van loyale
samenw erking en de EU Cross Border Insolvency Court-to-Court Cooperation
Principles.
RSZ trekt haar vordering in en de procedure w ordt doorgehaald. RSZ zal haar
vordering in het Nederlandse faillissement indienen.
RSZ heeft haar vordering inmiddels ingediend.

03-01-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 660.000,00
totaal

€ 660.000,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Afgew ikkeld, zie verslag 4.
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Zie ook het financieel verslag.

03-01-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgew ikkeld.
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Zie financieel verslag.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.

05-07-2018
7

Zie financieel verslag.

03-01-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.
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Zie financieel verslag.
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4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 60.000,00

€ 29.388,68

€ 60.000,00

€ 29.388,68

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement had Halfords een vordering op franchisenemers ad
afgerond € 1.2 mio. Daarnaast w aren er leningen verstrekt aan een aantal
franchisenemers ad € 0.7 mio. Deze vorderingen w aren verpand aan
Macintosh. Deze vorderingen zijn geïnd in het kader van de doorstart (zie
onderdeel 6.2).
In verband met afrekening van servicekosten is er in totaal nog een bedrag
van € 5.349,02 betaald.
Er is sprake van een vordering op leveranciers ad circa € 300.000,00. Deze
vordering houdt verband met bonusaanspraken van Halfords jegens
leveranciers. Met een aantal leveranciers is hieromtrent nog discussie. Dat
betreft zow el de bonus¬aanspraak als mogelijke tegenvorderingen. Deze
discussies hebben ertoe geleid dat het terug te vorderen bedrag is verminderd
tot circa € 60.000,00. Ook over de omvang van deze vorderingen en eventuele
tegenvorderingen lopen er discussies. Een deel van de discussies is inmiddels
beslecht. Naar aanleiding daarvan is er tot dusverre in totaal € 29.388,68 op
de boedelrekening bijgeschreven. Eén van de debiteuren kon een bedrag van
€ 747,93 verrekenen. Daarnaast bleek een bedrag van € 306,46 niet
incasseerbaar. Er resteert een openstaand saldo van € 33.575,59.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is afstemming gezocht met de curatoren en financiers van Macintosh over de
verdere afhandeling van deze incasso en over afboeken van vorderingen die
als oninbaar moeten w orden beschouw d. Curatoren zijn in afw achting van een
reactie van de curatoren en financiers van Macintosh. Met instemming van de
curatoren van Macintosh en haar financiers die zekerheden hebben alsmede
met goedkeuring van de rechter-commissaris w orden de
incassow erkzaamheden gestaakt en w ordt het resterende saldo als oninbaar
beschouw d. Curatoren hebben aangifte tot teruggave Omzetbelasting gedaan
over het niet geïnde saldo. Er is een aangifte ingediend voor een teruggaaf ter
grootte van € 4.906. De belastingdienst dient er zake nog een aanslag op te
leggen.
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Halfords heeft nog recht op een loonschadevergoeding. Na discussie met de
verzekeraar is deze bereid een schadevergoeding van € 3.200 te betalen. De
curatoren van Macintosh en haar financiers met zekerheden hebben ingestemd
met dit schikkingsbedrag. De rechter-commissaris zal nog om goedkeuring
w orden gevraagd voor het aangaan van deze schikking. De rechtercommissaris heeft toestemming verleend voor de schikking met de
verzekeraar.
De incasso van de debiteuren is afgerond.
Curatoren hebben aangifte gedaan voor teruggave btw over niet geïnde
vorderingen. De fiscus heeft hiervoor nog geen aanslag opgelegd.
Afgew ikkeld.

04-07-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Halfords w as tot medio 2013 onderdeel van Macintosh. Macintosh had op de
datum van de management buy out een rekening-courant¬vordering op
Halfords van circa € 16 mio (ultimo mei € 15.2 mio). Deze rekeningcourantvordering w erd omgezet in een lening ad € 9.5 mio. Het restant van de
vordering w erd omgezet in aandelen. De lening van € 9.5 mio w as
onderverdeeld in een “w orking capital facility” van € 8 mio en een
achtergesteld deel van € 1.5 mio. Ter zake deze leningen heeft Halfords
zekerheden gegeven op al haar activa, w aaronder een bezitloos pandrecht op
voorraden en een openbaar pandrecht op bank¬rekeningen. In de
overeengekomen financiering verplichtte Halfords zich af te lossen op de lening
naar rato van verkoop van de verpande voorraad. Indien de gemiddeld
handelsvoorraad aan het einde van een renteperiode per 30 juni of 31
december w as gedaald in vergelijking met de voorgaande berekening diende
50% van het w aardeverschil te w orden afgelost op de lening. Op het moment
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dat de gemiddelde handelsvoorraad daalde beneden het bedrag ad € 16 mio
diende 100% van de w aardedaling op de lening te w orden afgelost.
Curatoren onderzoeken de rechtsgeldigheid van deze zekerheden en voeren
hieromtrent overleg met Macintosh.
Macintosh stelt zich op het standpunt dat zij een rechtsgeldig pandrecht heeft
op alle te verpanden activa van Halfords. Op grond daarvan vordert zij van
curatoren de opbrengst van de verpande zaken tot een bedrag ad €
7.196.457,00 te vermeerderen met rente en kosten. Omdat curatoren
hangende hun onderzoek niet bereid w aren dit bedrag aan Macintosh te
betalen heeft Macintosh curatoren op 10 juli 2015 gedagvaard tegen 22 juli
2015. Inmiddels heeft Macintosh haar vordering vermeerderd tot €
7.359.165,00 te vermeerderen met rente en kosten.
Ook in het geval Macintosh w el een rechtsgeldig pandrecht heeft op de activa
bestond onduidelijkheid over de vraag of sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht op de gehele voorraad in verband met verlengde
eigendomsvoorbehouden van verschillende leveranciers. Macintosh stelt zich
op het standpunt dat het mogelijk is om een pandrecht te vestigen op de
zogenaamde “voorw aardelijke eigendom” van zaken w aarop het verlengde
eigendomsvoorbehoud betrekking heeft. De Hoge Raad heeft zich inmiddels
uitgesproken over deze vraag in het Rabo/Reuser arrest van 3 juni 2016. In
het geval Macintosh een rechtsgeldig pandrecht op de gehele voorraad heeft,
komt haar de opbrengst ter zake toe.
Curatoren voeren verw eer tegen de ingestelde vordering en stellen zich op het
standpunt dat de door Macintosh verkregen pandrechten paulianeus zijn c.q.
op onrechtmatige w ijze zijn verkregen. Daarnaast hebben curatoren ook een
reconventionele vordering ingesteld in verband met de verkoop door Halfords
van in totaal zeven panden aan Macintosh voor een bedrag ad ruim € 7.8 mio
eind 2012. Deze opbrengst is verrekend met de rekening-courantvordering van
Macintosh op Halfords. Curatoren stellen zich op het standpunt dat deze
transactie paulianeus c.q. onrechtmatig is en zij vorderen onder meer de
terugbetaling van genoemd bedrag. Op 22 december 2015 is surseance van
betaling verleend aan Macintosh. Deze surseance is inmiddels omgezet in een
faillissement. Curatoren van Macintosh hebben de procedure in conventie
overgenomen. De vordering op Halfords is verpand aan het bankensyndicaat
van Macintosh. Materieel zijn daarom de banken belanghebbenden bij de
uitkomst van deze procedure. De procedure in reconventie tegen Macintosh is
geschorst ex artikel 29 Fw . Curatoren van Halfords zijn van mening dat er
sprake is van een schorsing ex artikel 28 Fw en hebben de rechtbank verzocht
op basis van dit artikel de procedure te schorsen maar dat verzoek is door de
rechtbank afgew ezen.
De zaak staat voor pleidooi op 12 september 2018.
Partijen hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een regeling.
Deze regeling vergt evenw el de instemming van crediteuren. Op de inhoud van
deze regeling komen curatoren op afzienbare termijn terug. Het pleidooi w ordt
aangehouden.
In de komende maanden zullen crediteuren informatie ontvangen over de
voorgestelde regeling.

03-01-2019
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Curatoren zijn ervan uitgegaan dat in het eerste kw artaal van 2019 definitief
overeenstemming zou zijn bereikt over de gehele regeling. Die
overeenstemming is er op een haar na. Curatoren gaan ervan uit dat
crediteuren in het komend kw artaal nadere informatie over de inhoud van de

03-04-2019
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regeling zullen ontvangen.
De informatie w ordt in het komende kw artaal gestuurd.
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11

De curatoren hebben onder voorbehoud van instemming van de schuldeisers
van Halfords een minnelijke regeling met Macintosh bereikt over de lopende
procedure. Deze houdt in dat de gerechtelijke procedure tussen curatoren en
Macintosh w ordt beëindigd en het boedelactief in Halfords als volgt w ordt
aanw end:

03-10-2019
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- preferente boedelschuldeisers: 100% van de vordering
- concurrente boedelschuldeisers niet btw plichtig: 70% van de vordering
- concurrente boedelschuldeisers btw plichtig: 63,7% van de vordering
- preferente schuldeisers: 50% van de vordering
- concurrente schuldeisers (w aaronder Macintosh): 20% van de vordering
inclusief btw
- het resterende boedelactief komt toe aan Macintosh.
Deze regeling is toegelicht in een informatiememorandum dat aan alle
betrokken crediteuren is toegezonden. De concurrente boedelschuldeisers en
preferente schuldeisers zullen hun medew erking moeten verlenen aan deze
regeling. Halfords zal een gerechtelijk akkoord aanbieden en w aarover door de
concurrente schuldeisers w ordt gestemd. Het informatiememorandum w ordt
als bijlage bij het financieel verslag gevoegd. Naar verw achting zal het nog
enige maanden duren alvorens het faillissement geheel is afgew ikkeld.
Daarvan kan alleen sprake zijn indien de betrokken crediteuren instemmen met
het akkoord.
Curatoren zijn doende instemming van crediteuren te verkrijgen voor
bovenstaande regeling.

16-01-2020
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De minnelijke regeling met Macintosh dient nog vastgelegd te w orden in een
vaststellingsovereenkomst w aarin alle bij het akkoord betrokken partijen (
Macintosh, het bankensyndicaat van Macintosh, Halfords en curatoren) zich
definitief binden voor w at betreft de totstandkoming en de afw ikkeling van
het akkoord.
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie 5.3.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curatoren hebben besloten om de exploitatie na datum faillissement voort te
zetten met goedkeuring van de rechter-commissaris. Dit w as onder de
gegeven omstandig-heden ook verantw oord. De voorraad viel deels onder het
eigendomsvoorbehoud van de leveranciers. Voor zover dat niet het geval w as
w as de voorraad verpand aan Macintosh. De omzet na datum faillissement w as
zodanig dat het mogelijk w as om de inkoopprijs te betalen aan de leverancier
c.q. de pandhouder terw ijl er nog een behoorlijke marge overbleef voor de
boedel. De btw blijft in de boedel en zal moeten w orden afgedragen. Met de
leveranciers en de pandhouder is de afspraak gemaakt dat de exploitatie
onder deze voorw aarden kon w orden voortgezet. De activiteiten zijn
uiteindelijk voortgezet tot en met maandag 24 november 2014.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgew ikkeld. Verw ezen w ordt naar verslag nummer 4.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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De administratie van de Vennootschap is zodanig ingericht dat naar het
voorlopig oordeel van curatoren de rechten en verplichtingen van Failliet
daaruit in voldoende mate kunnen w orden gekend.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Tot en met boekjaar 2012 heeft er in verband met de door Macintosh
afgegeven aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW een
deponering van een zogenoemde Groepsjaarrekening plaatsgevonden.
Deze Groepsjaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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De deponering van de (zelfstandige) jaarrekening over boekjaar 2013 heeft
nog niet plaatsgevonden.
Deponering zal ook niet meer gebeuren.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er zijn geen stukken voorhanden op basis w aarvan kan w orden vastgesteld
dat ten tijde van de oprichting van de Vennootschap (1972) voldaan is aan de
eisen van volstorting van de bij oprichting geplaatste aandelen. Eventuele
claims zijn verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Curatoren hebben zich nog geen definitief oordeel gevormd over de w ijze
w aarop het bestuur van de Vennootschap is gevoerd. Er is onderzoek gedaan
naar achtergronden en oorzaken van dit faillissement, mede in verband met de
voorbereiding van de procedure tegen Macintosh. In dit onderzoek w ordt de
w ijze w aarop het bestuur is gevoerd ook betrokken. Curatoren zullen de
feitelijke resultaten van het onderzoek opnemen in een verslag dat te zijner
tijd aan het openbare verslag zal w orden gehecht.
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Zolang de procedure aanhangig is zullen hieromtrent geen verdere
mededelingen w orden gedaan.
Van een onderzoek zal alleen sprake zijn indien de regeling zoals omschreven
in 5.3 niet tot stand komt.

03-01-2019
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Gelet op het feit dat een regeling is bereikt, zal geen verder onderzoek
plaatsvinden.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Te zijner tijd nadere verslaglegging.
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Afgerond.

16-07-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.398.618,51

05-07-2018
7

Toelichting
€ 96.457,79 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken
€ 186.433,59 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.
€ 4.400.383,18

04-10-2018
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Toelichting
€ 96.457,79 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken
€ 186.433,59 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.
€ 4.400.386,20

03-01-2019
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Toelichting
€ 96.457,79 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken
€ 186.433,59 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.
€ 4.481.384,14

03-04-2019
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Toelichting
€ 96.457,79 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken.
€ 185.029,68 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.
€ 4.474.182,37

16-01-2020
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Toelichting
€ 96.457,79 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken.
€ 185.029,68 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.
€ 4.483.675,63
Toelichting
€ 7.199,34 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken
€ 44.228,83 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt service- en
overige kosten.

16-04-2020
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€ 4.483.672,61

16-07-2020
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Toelichting
€ 4.757,92 betw iste boedelvorderingen mbt huur en opleveringsgebreken
€ 26.060,31 niet verifieerbare boedelvorderingen verhuurders mbt serviceen overige kosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.683.199,00

05-07-2018
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€ 2.393.363,00

16-04-2020
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 524.378,45

05-07-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 145.776,24

05-07-2018
7

€ 41.455,83

04-10-2018
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Toelichting
€ 205,18 betw ist.
€ 41.635,83

03-04-2019
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€ 41.635,83

03-10-2019
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Toelichting
€ 205,18 betw ist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.434.147,69

05-07-2018
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Toelichting
Betw iste vorderingen:
€ 200.931,78 Ricoh Nederland B.V.
€ 107.342,34 Sonic Equipment B.V.
€ 42.722,17 Verhuurders ivm opleveringsgebreken
€ 161.304,82 overige crediteuren
€ 9.444.840,51

04-10-2018
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Toelichting
€ 512.301,11 betw ist.
€ 9.348.728,09

03-01-2019
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Toelichting
€ 487.929,86 betw ist.
€ 12.069.158,77

03-04-2019
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Toelichting
Betw iste vorderingen:
€ 107.342,34 Sonic Equipment B.V.
€ 163.675,94 Verhuurders ivm opleveringsgebreken
€ 241.535,70 overige crediteuren.
Niet-verifieerbare vordering: € 514,77.
€ 12.111.574,35

03-10-2019
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€ 12.172.597,20

16-01-2020
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€ 12.171.516,22

16-04-2020
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Toelichting
betw iste vorderingen € 365.977,12
Niet-verifieerbare vordering € 514,77.
€ 12.177.979,02
Toelichting
betw iste vorderingen € 365.388,15
Niet-verifieerbare vordering € 514,77

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

16-07-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De afw ikkeling van het faillissement is vrijw el volledig afhankelijk van de
uitkomst van de gerechtelijke procedure tegen Macintosh. Als curatoren deze
procedure w innen dan kunnen alle boedelvorderingen en preferente
vorderingen w orden betaald en zal een uitdeling volgen aan concurrente
crediteuren. Als curatoren in deze procedure aan het kortste eind trekken dan
zijn er onvoldoende middelen om de boedel¬vorderingen integraal te betalen.
In het geval een tussenoplossing w ordt bereikt dan hangt de uitkomst voor
crediteuren af van de inhoud van de regeling. Curatoren w illen daar verder niet
op vooruitlopen. Verw ezen w ordt naar onderdeel 5.

05-07-2018
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Inmiddels is een regeling bereikt w aarvoor verw ezen w ordt naar onderdeel
5.3.

03-10-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

05-07-2018
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Ter voorbereiding van het akkoord w orden de crediteuren lijsten nader
geïnventariseerd en gecontroleerd.

16-07-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Macintosh.

05-07-2018
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9.2 Aard procedures
Zie onderdeel 5.

05-07-2018
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9.3 Stand procedures
Zie onderdeel 5.

05-07-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Zie onderdeel 5.

05-07-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De navolgende kw esties en w erkzaamheden moeten in dit faillissement nog
w orden afgew ikkeld:

05-07-2018
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• Beoordeling en afw ikkeling zekerhedenpositie(s) financier en verw eer voeren
in de gerechtelijke procedure
• Beoordeling gevoerde beleid
• Uitw erking regeling met crediteuren.
Uitw erking regeling met crediteuren.

04-10-2018
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De navolgende kw esties en w erkzaamheden moeten in dit faillissement nog
w orden afgew ikkeld:
• Beoordeling en afw ikkeling zekerhedenpositie(s) financier en eventueel
verw eer voeren in de gerechtelijke procedure
• Zo nodig beoordeling gevoerde beleid.
• Uitw erking regeling met crediteuren.

04-07-2019
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Uitw erking regeling met crediteuren.

03-10-2019
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Uitw erking regeling met crediteuren.

16-01-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van dit faillissement is vrijw el geheel afhankelijk van de
afw ikkeling van de procedure met Macintosh. Het valt niet te voorspellen
hoelang deze procedure zal voortduren. Als de regeling met de crediteuren tot
stand komt zal dit faillissement op afzienbare termijn eindigen.

05-07-2018
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De verw achting is dat in het geval van een regeling het faillissement in de loop
van 2019 eindigt.

03-01-2019
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Naar verw achting zal het faillissement in de eerste helft van 2020 eindigen.

03-10-2019
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De verw achting lijkt gerechtvaardigd dat dit faillissement in de tw eede helft
van 2020 zal eindigen.

16-07-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
16-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

16-07-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

05-07-2018
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Bij dit verslag is gevoegd een tussentijds financieel verslag. Dat is gebaseerd
op mutaties van de faillissementsrekening. De exploitatie na datum
faillissement is evenw el gelopen via de bestaande rekeningen van de
Vennootschap. Het financieel verslag geeft derhalve geen inzicht in de
financiële situatie van de boedel.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.
Het financieel verslag geeft (in afw ijking van het hiervoor vermelde) w el inzicht
in de financiële situatie van de boedel.

Bijlagen
Bijlagen

03-01-2019
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