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statutaire naam
Vennootschappen
1
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20

Macintosh Retail Group NV
Hoogenbosch Retail Group BV
Dolcis BV
Manfield BV
Invito BV
PRO Sport BV
Macintosh E-commerce BV
MRG STM BV
Scapino BV
Brant TM BV
Macintosh International BV
Alpha Retail BV
GPD Retail BV
Gepede Retail BV
Deco Holding BV
GP Decors BV
Superconfex BV
MRG Retail BV
IZET BV
Dolcis Belgie BV

datum
surseance
22-dec-15
23-dec-15
23-dec-15
23-dec-15
23-dec-15
23-dec-15
31-dec-15
31-dec-15

Rechtbank

Limburg
Oost-Brabant
Oost-Brabant
Oost-Brabant
Oost-Brabant
Oost-Brabant
Limburg
Limburg
Noord5-jan-16 Nederland
25-jan-16 Limburg

datum
faillissement

Rechtbank

30-dec-15
5-jan-16
5-jan-16
5-jan-16
5-jan-16
5-jan-16
5-jan-16
5-jan-16

Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg

8-jan-16
26-jan-16
5-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16
19-jul-16

Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Oost-Brabant
Oost-Brabant
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____________________________________________
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I
Opmerkingen vooraf
Hoofdstuk V
Faillissementsverslag volgens Recofa model
Bijlagen
__________________________________________
HOOFDSTUK I

OPMERKINGEN VOORAF

Dit is het tiende verslag in het faillissement van Macintosh Retail Group N.V. ("Macintosh") en haar hier boven
onder 2 t/m 19 genoemde deelnemingen.
Aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van het negende verslag worden vetgedrukt weergegeven.
Macintosh en haar 19 failliete groepsmaatschappijen hierna tezamen ook te noemen: “Macintosh cs”.
Middels dit verslag brengen curatoren openbaar verslag uit van hun handelen als curatoren in de
verslagperiode van 1 januari tot en met 30 juni 2020.
LEESWIJZER:
Die onderwerpen die zijn afgewikkeld worden vanaf het zesde verslag niet meer herhaald. Voor de laatste
stand te dien aanzien verwijzen curatoren naar faillissementsverslag nr. 5.
Gelet op de nauwe samenhang en verwevenheid – vennootschappelijk, fiscaal, organisatorisch, financieel,
bedrijfseconomisch, operationeel, administratief, ICT etc. - tussen de 20 bij het faillissement van Macintosh cs
betrokken entiteiten, hebben curatoren er met het oog op een efficiënte en overzichtelijke presentatie voor
gekozen om verslag uit te brengen in de vorm van een geconsolideerd verslag.
Het doel van dit verslag is uitsluitend om globaal inzicht te geven in de stand van de failliete boedels en strekt dus
niet tot het afleggen van volledige verantwoording van de afwikkeling van de failliete boedels. Volledige
verantwoording leggen curatoren af aan de rechter-commissaris die met het toezicht op het beheer en de
vereffening van de failliete boedels is belast.
De faillissementsverslagen zullen in de Nederlandse taal worden gepubliceerd via het Centraal
Insolventieregister op www.rechtspraak.nl.
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Tiende verslag
De werkzaamheden van curatoren in deze tiende verslagperiode hebben met name bestaan uit:
1. voortzetting onderzoek naar en overleg met de banken over diverse onderwerpen, waaronder
(i)
afrekening boedelperiode 22 december 2015 – 18 januari 2016,
(ii)
inventariseren en controleren debet- en creditmutaties vanaf 22 december 2015 op de
bankrekeningen op naam van Macintosh cs en toerekening van die mutaties aan de
relevante partijen (banken, boedels, doorstarters, derden),
(iv)
procedure curatoren Macintosh– curatoren Halfords;
2. voortzetting onderzoek rechtsgeldigheid kredietovereenkomsten met banken en aandeelhouders
en de door Macintosh cs daarvoor verstrekte zekerheden;
3. onderzoek verrekeningsbevoegdheden banken;
4. voortzetting WGA rechtsgedingen Scapino / UWV;
5. voortzetting overleg over aangifte boedel BTW;
6. voortzetting oorzakenonderzoek;
7. voortzetting onderzoek rol accountant;
8. voortzetting onderzoek afwikkeling pensioenovereenkomsten Aegon.
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HOOFDSTUK V

VERSLAG CONFORM RECOFA MODEL

Verslagperiode:

1 januari – 30 juni 2020

Saldo boedelrekeningen Macintosh cs:

€ 3.223.674,21

Bestede uren in verslagperiode:

520,1 + 527,50 = 1.047,60

Bestede uren totaal:

25.017,7 + = 26.065,3

1.

ALGEMEEN

1.5

Saldi boedelrekeningen
saldi boedelrekeningen
per 30 juni 2020

Macintosh Retail Group
Hoogenbosch Retail Group
Dolcis
Manfield
Invito
PRO Sport
Macintosh E-commerce
MRG STM
Scapino

€ 282.789,40
€ 789.886,87
€ 876.701,07
€ 33.967,69
€ 581.434,08
€ 370.763,69
€ 771,31
€ 56.160,00
€ 110.535,08
€ 3.223.674,21

1.6 Financiële verantwoording 9 boedelrekeningen
De financiële verantwoording met een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven op de
9 boedelrekeningen per 30 juni 2020 is als bijlage 1.61 aan dit verslag gehecht.
Deze bankrekeningen zullen nog muteren omdat de faillissementen nog lopende zijn. Zie daartoe het
vermelde in faillissementsverslag nr. 5.
1.7 Financiële verantwoording 57 bankrekeningen
Achtste verslag
Het onderzoek naar de gerechtigde(n) tot het surplus (ruim € 3 miljoen, zie het vijfde verslag) is in de voorbije
periode nagenoeg afgerond. Het surplus betreft transacties van voor datum insolventie, die zijn bijgeschreven na
datum insolventie.
De boedel moet nog een standpunt innemen met betrekking tot deze bijschrijvingen voor zoveel die hebben
plaats gehad kort voorafgaande aan de insolventie. Dat zal in de komende verslagperiode geschieden.
Negende verslag
In het achtste verslag hadden curatoren aangegeven een standpunt in te nemen in verband met de
gerechtigdheid tot het surplus. Dat standpunt is nog niet volledig gereed maar zal in de komende verslagperiode
volgen.

1

Nummering van de bijlagen correspondeert met de nummering van de paragrafen van het verslag.
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Daarnaast hebben curatoren in de verslagperiode de eindafrekening van de exploitatie boedel/banken aan de
banken voorgelegd. Deze kon pas worden opgemaakt nadat de afrekeningen met de doorstarters definitief
waren. Omdat de afrekeningen met de doorstarters pas in de verslagperiode definitief zijn geworden kon toen
ook pas de eindopstelling ten behoeve van de banken worden opgemaakt. Die is begin december 2019 aan de
banken voorgelegd en het overleg daartoe lijkt zich in een afrondende fase te bevinden.
Tiende verslag
In de verslagperiode is met de banken overeenstemming bereikt over de omvang van de eindafrekening
van de exploiatie boedel/banken. Dat voert tot een betaling door de banken aan de boedels van
€ 989.916,50 waartoe curatoren de banken geïnstrueerd hebben Deze betaling is nog niet ontvangen.
Surplus:
Tevens hebben curatoren een standpunt ingenomen met betrekking tot het Surplus. Het Surplus betreft
ontvangsten op de gewone exploitatierekeningen van faillieten die zijn binnen gekomen vanaf 22
december 2015 maar die geen betrekking hebben op verkopen uit de exploitatie boedel/banken. Het
Surplus ziet nagenoeg volledig op opbrengsten uit aan de banken verstrekte zekerheden. Curatoren zijn
in beginsel bereid dit Surplus aan de banken te laten (toekomen).
Refunds:
Curatoren stellen zich op het standpunt nog recht te hebben op vergoeding van misgelopen omzet
wegens zogenaamde refunds. Dat zijn annuleringen van verkopen waarvan de verkoopopbrengst is
ontvangen voor 22 december 2015 maar waarvan de restitutie van de koopprijs vanaf 22 december 2015
heeft plaats gehad. Curatoren hebben in juli 2020, dus na de verslagperiode, de banken geïnstrueerd tot
betaling van dit bedrag. aangeschreven. Overleg over deze post met de banken dient nog plaats te
vinden.
Artikel 54 Faillissementswet:
Curatoren hebben in de verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de bijschrijvingen op de
exploitatierekeningen (kort) voorafgaande aan de insolventie. Naar de mening van curatoren kunnen
bepaalde bijschrijvingen niet worden verrekend met de vorderingen van de banken vanaf het moment
dat de banken wisten dat het faillissement van Macintosh c.s. te verwachten was. Het gaat dan kort
gezegd om consumentenbetalingen vanaf die datum die niet notarieel verpand waren. Curatoren hebben
in juli 2020, dus na de verslagperiode, de banken hierover aangeschreven. Overleg dient nog plaats te
vinden.
1.9 Uren
In deze tiende verslagperiode hebben curatoren en hun teams 1.047,6 uren besteed aan de afwikkeling van het
faillissement Macintosh.
2.

INVENTARISATIE

2.2.5.4 Groepsmaatschappijen buitenland: insolvent na 22 december 2015
Als gevolg van het faillissement van Macintosh zijn vanaf 22 december 2015 vier buitenlandse
groepsmaatschappijen in een insolventieprocedure gekomen:
•
•
•
•
•

21-01-2016 Brantano (UK) Ltd te Leicester (UK)
26-01-2016 Macintosh Hongkong Ltd te Hongkong
27-01-2016 Brantano Asia Ltd te Hongkong
01-03-2016 Macintosh Intragroup Services NV te Maasmechelen (B)
01-03-2016 Ruby Belgium NV te Maasmechelen (B)

Curatoren zullen de afwikkeling van die buitenlandse insolventieprocedures door de daar benoemde curatoren
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volgen, voor zover dat relevant is voor de afwikkeling van het faillissement van Macintosh cs.
Negende verslag
Curatoren hebben geïnformeerd naar de status van de buitenlandse faillissementen. Het betreft hier de twee
faillissementen van Brantana Asia Ltd en Macintosh Hongkong Ltd, beide te Hongkong, het faillissement van
Brantano UK (geen groepsmaatschappij), alsmede van Macintosh Intragroup Services NV (hierna: ‘MIS’) en
Ruby Belgium NV (hierna: Ruby) te België.
Met betrekking tot de faillissementen in Hongkong zijn onze informatieverzoeken nog niet beantwoord.
Het faillissement van Brantano loopt nog. De faillissementen van MIS en Ruby worden waarschijnlijk op korte
termijn opgeheven zonder dat een uitkering aan de crediteuren beschikbaar komt.
Tiende verslag
Opgemelde faillissementen zijn – voor zoveel curatoren bekend- nog steeds niet afgewikkeld.
2.2.5.5 Groepsmaatschappijen Nederland: inactief/slapend
Blijkens door curatoren verkregen informatie worden door de navolgende 11 Nederlandse groepsmaatschappijen
van Macintosh (nagenoeg) geen bedrijfsactiviteiten meer verricht.
statutaire naam
vennootschap

aandeelhouder

bestuurder status2

1 Alpha Retail BV

Macintosh

MCFLA BV

F

2 GPD Retail BV

Macintosh

Macintosh

F

3 Gepede Retail BV

Macintosh

Macintosh

F

4 Deco Holding BV

Macintosh

Macintosh

F

5 GP Decors BV

Deco Holding BV

MCFLA BV

F

6 MCFLA BV

Macintosh

Macintosh

O

7 Superconfex BV

Macintosh

MCFLA BV

F

8 MRG Retail BV

Macintosh

Macintosh

F

9 SA Service BV

Hoogenbosch

Hoogenbosch O

10 IZET BV

Hoogenbosch

Hoogenbosch F

11 Dolcis België BV

Hoogenbosch

Hoogenbosch F

Negende verslag
Hier zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

2

F betekent failliet en O betekent ontbonden.
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Tiende verslag
Curatoren hebben Banken geïnformeerd met betrekking tot de debiteurenvordering van MRG Retail BV
van afgerond EUR 80.000,- op één van de leveranciers van Macintosh c.s. welke ziet op verschuldigde
leveranciersbonussen. De Banken hebben de inning van de vordering zelf ter hand genomen. Curatoren
zullen zodra er een eindbeeld is van de standen van de boedels beslissen of deze faillissementen al dan
niet geconsolideerd worden afgewikkeld.
Voor het overige zijn hier geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.
2.4

Lopende procedures

2.4.1

Curatoren Macintosh contra curatoren Halfords

Negende verslag
De in het achtste verslag bedoelde regeling is nog onderwerp van gesprek.
Tiende verslag
De in het achtste verslag genoemde regeling is nog altijd niet definitief. Partijen zijn thans in gesprek
omtrent de inhoud van de tussen hen te sluiten vaststellingsovereenkomst. Naar verwachting ontvangt
Macintosh dan € 3,7 miljoen. Omdat de vordering van Macintosh op Halfords is verpand aan de banken
komt deze opbrengst toe aan de banken en strekt zij in mindering op de bancaire schuld van Macintosh.
2.4.6

WIA (WGA) procedures Scapino contra UWV

Negende verslag
In de 1e zaak moet het UWV nog steeds een besluit nemen inzake de arbeidsongeschiktheidsdag.
In de 2e zaak heeft het UWV de uitkering inmiddels gerestitueerd.
Daarmee resteert nog enkel de eerste zaak.
Tiende verslag
Het UWV heeft inmiddels een besluit genomen inzake de arbeidsongeschiktheidsdag. Daartegen is tot
behoud van rechten beroep ingesteld,. Curatoren moeten nog een definitief standpunt innemen met
betrekking tot de voortzetting van dit beroep..
2.7

Boekhouding en administratie

2.7.1

Fysiek

Negende verslag
Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (hierna: ‘RHCL’) is benaderd met de vraag of interesse bestaat in het
historisch archief. Het RHCL heeft deze vraag nog in onderzoek.
Tiende verslag
Het RHCL heeft aangegeven interesse te hebben in (delen van) het historisch archief. Als gevolg van de
corona-crisis is de overdracht van dat archief nog niet afgewikkeld, maar voor de verslaglegging is dit
onderwerp niet meer relevant en zal dit worden afgevoerd uit de toekomstige verslagen.
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2.8

Oorzaken faillissement

2.8.2. Oorzakenonderzoek curatoren
Achtste verslag
In de verslagperiode hebben curatoren van (oud-)leden van de Raad van bestuur en de Raad van
Commissarissen van Macintosh (“Betrokkenen”) naar aanleiding van de Startnotitie en de Vervolginterviews een
schriftelijke toelichting ontvangen waarin zij hun visie geven op de oorzaken van het faillissement en antwoord
geven op enkele tijdens de Vervolginterviews onbeantwoord gebleven vragen. Voorts is aan Betrokkenen
verstrekt het meest recente rapport dat Bfi Global in opdracht van curatoren heeft opgesteld, waarop
Betrokkenen vervolgens een schriftelijke toelichting hebben gegeven.
Aan de hand van de hiervoor vermelde stukken/bronnen en alle andere aan curatoren ter beschikking staande
bronnen (zoals de documenten in de dataroom, rapporten Bfi Global, verslagen van interviews etc.) zijn curatoren
aangevangen met het opstellen van het concept Feitenrapport. Doel van het Feitenrapport het vaststellen van de
feiten die hebben geleid tot het faillissement van op basis waarvan curatoren zullen bepalen of er aanleiding
bestaat tot aansprakelijkheidstelling van bij Macintosh c.s. betrokken personen resp. organisaties. Het
Feitenrapport bevat geen conclusies omtrent evt. aansprakelijkheid. De conclusies zullen op een later moment
worden getrokken. Het streven is om het (concept)Feitenrapport in 2019 af te ronden. Vervolgens zullen
Betrokkenen – voor zover voor hun relevant - in de gelegenheid worden gesteld commentaar te geven op het
concept Feitenrapport.
Daarnaast heeft er een tweede uitvoerig gesprek met de accountant plaatsgevonden, waarbij de accountant de
vragen van curatoren naar aanleiding van het eerste gesprek heeft beantwoord. Curatoren zijn op dit moment
doende met onderzoek en studie van de relevante stukken en zullen in de komende verslagperiode op basis
daarvan beslissen op welke wijze zij vervolg willen geven aan het onderzoek naar de accountant. Het onderzoek
naar de positie van de accountant staat los van het oorzakenonderzoek.
Het streven is thans om het oorzakenonderzoek in de eerste helft van 2020 af te ronden.
Negende verslag
Ook in de voorbije verslagperiode is gewerkt aan het zeer omvangrijke oorzakenonderzoek. Het
oorzakenonderzoek zelf zal in de tweede helft van 2020 worden afgerond. Het feit dat dit is verschoven in de tijd
is ingegeven door de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden om tot een zorgvuldige
beschrijving te komen.
Inzake het onderzoek naar de accountant hebben curatoren nadere stukken opgevraagd bij de accountant. Zij
zijn nog in afwachting van die stukken.
Tiende verslag
De interne concept Feitennotitie is op hoofdlijnen gereed. Curatoren zullen alle relevante feiten en
omstandigheden aan de hand van die notitie analyseren. Curatoren zullen de relevante documenten uit
de omvangrijke dataroom (waaronder besprekingsverslagen en rapportages van betrokkenen en
ingeschakelde derden) in de analyse betrekken. Curatoren zullen dan, na overleg met de rechterscommissarissen, bepalen hoe het verdere proces eruit zal zien.
Inzake het onderzoek naar de accountant hebben curatoren nadere stukken ontvangen voorzien van een
uitgebreide toelichting. Curatoren analyseren de stukken en bepalen op korte termijn hoe het verdere
proces eruit zal zien.
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3.

PERSONEEL

3.5

Pensioenen

3.5.2

Uitvoeringsovereenkomst Hoogenbosch Retail Group BV – Aegon

Negende verslag:
Aegon heeft eerder een voorstel gedaan voor de financiele afwikkeling van de uitvoeringsovereenkomst, lees het
op grond daarvan opgebouwde saldo. Daarop hebben curatoren gereageerd. Curatoren zijn in afwachting van
een reactie van Aegon.
Tiende verslag:
Curatoren zijn nog steeds in afwachting van een reactie van Aegon. Recent is kort telefonisch gesproken
met Aegon. Een inhoudelijke reactie wordt binnen korte termijn verwacht.
4.

ACTIVA

Waar in dit verslag door curatoren is gesteld dat bepaalde activa door Macintosh cs zijn verpand aan de banken
tot zekerheid van de vorderingen van de banken op Macintosh cs resp. is gesteld dat de opbrengst van de
verkoop van dergelijke verpande activa is of zal worden afgedragen aan de banken, geldt het door curatoren
jegens de banken gemaakte algemene voorbehoud (zie ook hierna par. 6.1.3) van onderzoek naar de
rechtsgeldigheid van de kredietovereenkomsten resp. de verpandingen.
5.

DEBITEUREN

Volgens opgaaf van de banken zijn alle debiteuren van Macintosh cs verpand aan de banken.
5.1

Beschrijving

5.1.1.1 Debiteuren verpand aan de banken (algemeen)
Negende verslag
Curatoren dienen nog een definitief standpunt in te nemen over een debiteur die de vordering betwist Voor het
overige is deze post volledig afgewikkeld.
Tiende verslag
Curatoren dienden nog een besluit te nemen over een debiteur die de vordering betwist. Besloten is die
vordering af te boeken omdat de betwisting naar de mening van curatoren terecht is gebleken.
5.1.1.2 Debiteuren verpand aan de banken (vordering op curatoren Halfords)
Zie sub 2.4.1.Daarnaast heeft Macintosh een vordering op de curatoren van Halfords van (afgerond) € 7.300.000,
welke vordering sinds juli 2015 onderwerp is van de in par. 2.4.1 van dit verslag vermelde procedure.
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6.

FINANCIERS / ZEKERHEDEN

6.1.2 Vorderingen banken
Volgens een voorlopige opgave van de banken hadden zij per 22 december 2015 van Macintosh cs te vorderen
uit hoofde van de Kredietovereenkomst-I de navolgende bedragen (te vermeerderen met vorderingen uit hoofde
van bankgaranties, letters of credit en eventuele hedges).

Banken
ABN AMRO Bank
Rabobank
BNP Paribas Fortis
ING Bank
Totaal

te vorderen onder
KredietovereenkomstI
€ 18.058.975
€ 16.656.400
€ 16.814.971
€ 17.959.182
€ 69.489.528

Negende verslag
Curatoren hebben aan de banken een voorstel gedaan tot afrekening van de exploitatie. Het overleg daarover is
nog gaande. De vordering van de banken is uiteraard aanzienlijk afgenomen als gevolg van de uitgewonnen
zekerheden en kan nog muteren (bijv. met de opbrengst van de Halfords-claim).
Tiende verslag
Zie sub 1.7 voor hetgeen de afrekening van de exploitie betreft alsmede de overige onderwerpen van
gesprek met de banken.
Volgens een indicatieve en niet-bindende opgave van de banken (per datum 28 september 2018) bedraagt
de gezamenlijke vordering nog EUR 13.876.000. Dit bedrag muteert nog met:
- opbrengsten uit reeds uitgewonnen zekerheden en nog uit te winnen zekerheden (Halfords);
- afnamen uit hoofde van afrekeningen met curatoren.
6.1.3 Zekerheden
Achtste verslag
Het onderzoek naar de vestigigingshandelingen bij de buitenlandse groepsmaatschappijen is bij het zevende
verslag afgerond, zie sub iv, vi tot en met viii aldaar. De vraag of de zekerheden rechtsgeldig zijn en juridisch
houdbaar zijn in het licht van faillissement is voorwerp van het oorzakenonderzoek en dat loopt nog.
Negende verslag
Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden loopt nog.
Tiende verslag
Dit onderzoek is nog steeds lopende.
6.2

Financiering door aandeelhouders

6.2.3 Zekerheden
Onder artikel 17.6 (negative pledge) Kredietovereenkomst-II heeft Macintosh zich jegens de aandeelhouders
verplicht bepaalde activa niet aan derden te verpanden. Onder artikel 17.22 (positive pledge) Kredietovereenkomst-II heeft Macintosh zich verplicht bepaalde activa aan de aandeelhouders te verpanden.
Achtste verslag
Naar verwachting is hierover meer duidelijkheid in de tweede helft van 2019.
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Negende verslag
Curatoren hebben besloten dit onderwerp samen te behandelen met het oorzakenonderzoek, zodat daar in de
tweede helft van 2020 duidelijkheid over wordt gegeven.
Tiende verslag
Zie vorig verslag.

7.

VOORTZETTEN / DOORSTART

7.1.3 Financiële verslaglegging exploitatieresultaten
Achtste verslag
Deze afwikkeling van de eindafrekening tussen banken en boedel heeft nog niet plaats gehad maar kan nu wel in
gang worden gezet omdat nu met de laatste doorstarter is afgerekend. Of de door de banken aan de boedels
betaalde vergoedingen onderhevig zijn aan de heffing van omzetbelasting is nog onderwerp van geschil tussen
banken/boedels en de belastingdienst. Zie daarvoor verder par. 6.1.4.3. in de eerdere verslaglegging.
Negende verslag
Zie ook eerder in dit verslag onder 1.7 en 6.1.2. Na de afrekening van de exploitatie met de banken zal worden
overgegaan tot het afwikkelen van de fiscale positie van de boedel.
Tiende verslag
Curatoren zijn thans doende de opstelling van de omzetbelasting over de boedelperiode in kaart te
brengen en verwachten deze aangifte voor eind 2020 te doen.

8.

RECHTMATIGHEID

8.3

Verklaringen accountant

Tiende verslag:
Omdat het oorzakenonderzoek nog gaande is worden geen inhoudelijke uitspraken gedaan. Zie ook
paragraaf 2.8.2.
8.4
8.4.1

Taakvervulling bestuur en raad van commissarissen
Taakvervulling bestuur

Tiende verslag:
Omdat het oorzakenonderzoek nog gaande is worden geen inhoudelijke uitspraken gedaan. Zie ook
paragraaf 2.8.2.
8.4.2

Taakvervulling raad van commissarissen

Tiende verslag:
Omdat het oorzakenonderzoek nog gaande is worden geen inhoudelijke uitspraken gedaan. Zie ook
paragraaf 2.8.2.
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8.5

Benadeling van schuldeisers

Tiende verslag:
Omdat het oorzakenonderzoek nog gaande is worden geen inhoudelijke uitspraken gedaan. Zie ook
paragraaf 2.8.2.
9.

CREDITEUREN

Negende verslag
De vorderingen van de crediteuren zijn niet gewijzigd ten opzichte van het achtste verslag. Bij de afwikkeling van
de faillissementen zullen de exacte bedragen nogmaals worden vermeld.
Tiende verslag
De vorderingen van de crediteuren zijn niet gewijzigd ten opzichte van het negende verslag. Bij de
afwikkeling van de faillissementen zullen de exacte bedragen nogmaals worden vermeld.
9.3
Verwachte wijze van afwikkeling
De wijze van afwikkeling zal afhankelijk zijn van de netto opbrengst van de vereffening van alle baten en de
omvang van de faillissementskosten en overige boedelschulden in de boedels van Macintosh cs.
Negende verslag
Het voorlopig faillissementstekort bedraagt per 31 december 2019 (geconsolideerd) € 54.807.991,96 te
vermeerderen met een concurrente vordering op Macintosh International B.V. van € 311.489 en een concurrente
vordering op MRG Retail B.V. van € 100, derhalve totaal € 55.119.580,96.
De boedel is per 30 juni 2019 nog steeds negatief, te weten € 15.280.499,96.
Zie ook weer bijlage 1.6. voor een specificatie.
Tiende verslag:
Het voorlopig faillissementstekort bedraagt per 30 juni 2020 (geconsolideerd) € 55.067.427,58 te
vermeerderen met een concurrente vordering op Macintosh International B.V. van € 311.489 en een
concurrente vordering op MRG Retail B.V. van € 100, derhalve totaal € 55.378.965,58.
De boedel is per 30 juni 2019 nog steeds negatief, te weten € 15.539.935,58.
Zie ook weer bijlage 1.6. voor een specificatie.
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10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling

Tiende verslag
Omtrent de termijn van afwikkeling valt nog niets te zeggen maar deze zal nog geruime tijd in beslag
nemen.
10.2
(Voorlopig) plan van aanpak
De werkzaamheden van curatoren zullen in de elfde verslagperiode voornamelijk bestaan uit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Afwikkeling met banken van de afrekening inzake de exploiatie;
Overleg met de banken over de posten uit 1.7 (refunds en verrekeningen);
Opmaken aangiftes omzetbelasting
(in overleg met banken) afwikkelen kwestie Halfords (banken zijn materieel belanghebbenden);
vaststelling en beoordeling pro resto vorderingen banken na uitwinning van alle zekerheden;
voortzetten oorzakenonderzoek (inclusief taakvervulling bestuur en RvC, accountant,
rechtsgeldigheid financiering en zekerheden banken en aandeelhouders, cash pools, overige
transacties etc);
g) afwikkelen pensioenovereenkomst Aegon;
h) afwikkeling faillissementen.
10.4
Volgend verslag
Het elfde verslag zal gaan over de verslagperiode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 en zal, behoudens door de
rechter-commissaris te verlenen uitstel, omstreeks 31 januari 2021 worden uitgebracht.
Maastricht/Heerlen, 30 juli 2020

___________________
J. J.M.C. Huppertz

_________________
R. Lemmens

Overzicht bijlagen bij faillissementsverslag nr. 10
Bijlage 1.6.

Financiële verantwoording (10) boedelrekeningen per 30 juni 2020
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Geconsolideerde cijfers faillissement Macintosh Retail Group NV
(peildatum 30 juni 2020)
Macintosh
INKOMSTEN
kas/banksaldo
koopsom bodemzaken
boedelbijdrage banken
boedelbijdrage doorstarters
huur opbrengsten
rente
overige inkomsten

UITGAVEN
faillissementskosten
Vaststellingsovereenkomst Zire BV
Afrekening omzet Aktiesport Shop in Shop
overige boedelschulden

Hoogenbosch

Manfield

Invito

€
€
€
€
€
€
€
€

161,60
136.398,51
3.440.500,00
48.850,00
51.906,07
(149,29)
977.017,80
4.654.684,69

€
€
€
€
€
€
€
€

304.042,90
350.000,00
301.299,22
(60,92)
30.842,92
986.124,12

€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
537.370,77
214.170,79
40,28
1.426,02
803.007,86

€
€
€
€
€
€
€
€

350.900,00
652.710,35
311.560,54
271,86
222.756,12
1.538.198,87

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

1.471.922,83
1.384.107,56
2.856.030,39

€
€
€
€
€

242.677,12
242.677,12

€
€
€
€
€

11.128,17
11.128,17

€
€
€
€
€

1.500.000,00
101.666,12
1.601.666,12

€
€
€
€
€
€

kruisposten

€

(100.000,00) €

Saldo boedelrekening
BTW (afdracht / teruggaaf)
BESCHIKBAAR BOEDELACTIEF

€
€
€

282.789,40 €
(1.415.864,90) €
1.698.654,30 €

Af: preferente boedelvorderingen
Af: concurrente boedelvorderingen

€
€
€

(521.712,00) €
(143.160,00) €
(664.872,00) €

STAND VAN DE BOEDEL

€

Af: (super)preferente vorderingen
Af: concurrente vorderingen
Af: vorderingen banken

€
€

(VOORLOPIG) FAILLISSEMENTSTEKORT

Dolcis

MRG STM

€
€
€
€
€
€
€
€

95.700,00
366.408,63
135.908,00
(83,65)
16.186,26
614.119,24

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

254.010,18
254.010,18

€
€
€
€
€

-

€

55.000,00
324.253,30
139.395,40
(53,97)
3.625,27
522.220,00

Scapino

TOTAAL
GECONSOLIDEERD

€
€
€
€
€
€
€
€

(204,00)
975,31
771,31

€
€
€
€
€
€
€
€

1.162.128,00
1.160.762,90
1.590.704,24
633,70
113.886,70
4.028.115,54

€
€
€
€
€
€
€
€

161,60
2.183.250,41
6.889.979,20
2.459.089,07
353.205,29
199,95
1.436.095,71
13.321.981,23

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

4.000.000,00
56.159,00
369.592,03
108.782,73
4.534.533,76

€
€
€
€
€

6.971.922,83
56.159,00
369.592,03
2.110.464,95
9.508.138,81

€

-

€

100.000,00

€

€
€
€

771,31
771,31

€
€
€

110.535,08 €
516.953,30 €
(406.418,22) €

3.223.674,21
(590.168,21)
3.813.842,42

(56.160,00) €
(77.948,00) €
(134.108,00) €

€
(1.166,00) €
(1.166,00) €

(4.498.467,00) €
(3.276.963,00) €
(7.775.430,00) €

(10.093.264,00)
(9.260.514,00)
(19.353.778,00)

29.081,00
57.973,25
18.500,10
(194,06)
69.379,31
174.739,60

8.093,07
8.093,07

-

€
€
€

33.967,69 €
97.434,94 €
(63.467,25) €

(857.071,00) €
(5.491.133,00) €
(6.348.204,00) €

(1.641.243,00) €
€
(1.641.243,00) €

(1.335.987,00) €
€
(1.335.987,00) €

(645.516,00) €
€
(645.516,00) €

(537.108,00) €
(270.144,00) €
(807.252,00) €

€

(5.604.757,00) €

(849.363,31) €

(1.399.454,25) €

(123.296,00) €

(447.142,94) €

32.538,53

€

(394,69) €

(8.181.848,22) €

(15.539.935,58)

€

(8.811.727,00) €
(1.611.583,00) €
pm
(10.423.310,00) €

(541.884,00) €
(953.117,00) €
pm
(1.495.001,00) €

(740.134,00) €
(3.287.665,00) €
pm
(4.027.799,00) €

(637.840,00) €
(308.803,00) €
(4.046.098,00) € (1.610.456,00) €
pm
pm
(4.683.938,00) € (1.919.259,00) €

(234.744,00) €
(680.007,00) €
pm
(914.751,00) €

(20.748,00) €
(2.288.480,00) €
pm
(2.309.228,00) €

(37.159,00) €
(218.048,00) €
pm
(255.207,00) €

(2.011.046,00) €
(11.487.953,00) €
pm
(13.498.999,00) €

(13.344.085,00)
(26.183.407,00)
pm
(39.527.492,00)

€

(9.389.527,70) €

(7.099.758,00) €

(4.877.162,31) €

(6.083.392,25) € (2.042.555,00) €

(1.361.893,94) €

(2.276.689,47) €

(255.601,69) €

(21.680.847,22) €

(55.067.427,58)

1.033.782,30

789.886,87
46.439,87
743.447,00

€
€
€

876.701,07
84.821,38
791.879,69

Consolidatie

581.434,08
59.214,08
522.220,00

€
€
€

370.763,69
10.654,63
360.109,06

€

E-Commerce

€

-

€

PRO Sport

€
€
€

176.825,02
10.178,49
166.646,53

-
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