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GECONSOLIDEERD OPENBAAR VERSLAG
ex artikel 227 Faillissementswet respectievelijk ex artikel 73a Faillissementswet
Naam gefailleerden

Faillissementsnummers
Datum uitspraak
Curator
Rechters-commissarissen
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren verslagperiode
Bestede uren totaal

0.

- Speelgoedpaleis Bart Smit B.V.;
- Speelhoorn B.V.;
- Dennenhoorn B.V.;
- Bart Smit Beheer B.V.;
- Intertoys Holding B.V.;
- Intertoys Holland B.V.
: C/13/19/72 t/m 77 F
: 12 februari 2019 (ssvb)
: 21 februari 2019 (faillissement)
: mr. J.R. Berkenbosch & mr. J. Lensink
: mr. A.E. de Vos
: Retail: de verkoop van speelgoed
: € 436.1 mln (2017),€ 361.5 mln (2018)
: ca. 3.400
: € 1.258.313,41
: 10 mei 2021 t/m 9 augustus 2021
: 619 uur en 18 minuten (bijlage 1)
: 18645 uren en 48 minuten

OPMERKINGEN VOORAF

Dit is het tiende openbaar verslag in de faillissementen van Speelgoedpaleis Bart Smit B.V.
(Bart Smit), Bart Smit Beheer B.V. (Bart Smit Beheer), Dennenhoorn B.V. (Dennenhoorn),
Intertoys Holding B.V. (Intertoys Holding), Intertoys Holland B.V. (Intertoys Holland) en
Speelhoorn B.V. (Speelhoorn). Voornoemde entiteiten tezamen met de Belgische entiteiten
Intertoys België NV (Intertoys België) en Bart Smit Speelgoedpaleizen België NV (Bart Smit
België) worden gezamenlijk aangeduid als de Intertoys Groep.
De curatoren brengen met toestemming van de rechters-commissarissen in deze
faillissementen een geconsolideerd verslag uit. Dat betekent dat dit openbaar verslag
betrekking heeft op alle genoemde faillissementen. Daarnaast worden de faillissementen van
Bart Smit, Intertoys Holland en Speelhoorn, met toestemming van de rechterscommissarissen, ook financieel geconsolideerd afgewikkeld.
Dit tiende openbaar verslag heeft betrekking op de bevindingen en het handelen van de
curatoren in de faillissementen in de periode 10 mei 2021 t/m 9 augustus 2021.
De curatoren wijzen erop dat een deel van de informatie afkomstig is van derden en de
informatie mogelijk nog niet compleet is dan wel door de curatoren uitputtend is gecontroleerd.
De curatoren hebben nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet
uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert waardoor informatie
achteraf bijgesteld moet worden. Dat zal dan zo nodig in een volgend openbaar verslagen
gebeuren.
Dit openbaar verslag bouwt voort op voorgaande openbare verslagen. Voor een compleet
beeld en een goed begrip van gehanteerde definities wordt daarom aanbevolen om kennis te
nemen van voorgaande openbare verslagen.

Dit openbaar verslag is geen jaarrekening of prospectus. Schuldeisers kunnen aan dit verslag
geen rechten ontlenen. De openbare verslagen worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl
alsmede op de website van De Vos & Partners (www.devos.nl).
1.

INVENTARISATIE

1.1

Achtergrond en organisatie

Voor een uitgebreidere beschrijving van de achtergrond en organisatie ten aanzien van de
Intertoys Groep wordt verwezen naar het eerste openbaar verslag d.d. 10 april 2019.
Hieronder wordt slechts de relevante organisatiestructuur van de Intertoys Groep
weergegeven met een korte toelichting daarbij.

1.1.1

Intertoys Groep

Op datum surseance (12 februari 2019) had de Intertoys Groep ca. 3.400 werknemers in
dienst in Nederland (3.200) en België (200). De Intertoys Groep had op dat moment 445
winkels in Nederland (400 waarvan 114 franchise winkels) en België (45).
Intertoys Holding staat aan het hoofd van de Intertoys Groep. De aandelen in Intertoys Holding
worden gehouden door Alteri Indigo Luxembourg S.a.r.l.
De Nederlandse entiteiten van de Intertoys Groep verkeren in staat van faillissement. Ten
aanzien van de entiteiten in België zijn geen formele insolventieprocedures geopend. In
Duitsland heeft Intertoys geen entiteit naar Duits recht, maar slechts door Intertoys Holland
gedreven activiteiten.
1.1.2

Financiers en pandhouder

De Intertoys Groep wordt gefinancierd door Alteri Indigo Cayman 1, LLC (Alteri 1) en Alteri
Indigo Cayman 2, LLC (Alteri 2, en gezamenlijk met Alteri 1: Alteri Cayman).

European Retail Solutions Limited (ERS) treedt op als zekerhedenagent ten behoeve van
Alteri Cayman. Als zodanig houdt ERS pandrechten ten aanzien van de meeste activa van de
Intertoys Groep; zie Hoofdstuk 5 (Bank/Zekerheden) van dit openbaar verslag.
1.2

Financiële gegevens

Omzet
Balanstotaal
EBITDA

FY 2018

FY 2017

€362 miljoen
€162 miljoen
€-27 miljoen

€438 miljoen
€200 miljoen
€-32 miljoen

1.3

Lopende procedures

1.3.1

Nederland

Dit onderwerp is afgewikkeld.
De enige ten tijde van de verlening van surseance van betaling in Nederland aanhangige
procedure is beëindigd. Zie voorgaande faillissementsverslagen 1 en 2.
1.3.2

Duitsland

Dit onderwerp is eveneens afgewikkeld. Alle informatie is te vinden in het vierde openbaar
verslag.
1.4

Verzekeringen

Zoals in het zevende openbare verslag is vermeld, zijn de werkzaamheden in dit hoofdstuk in
beginsel afgerond. Alle genoemde claims zijn door de verzekeraar AON inmiddels afgewikkeld
of de claims zijn nog bij verzekeraars in behandeling zonder dat de betrokkenheid van
curatoren verder nog is vereist.
De overige lopende claims dateren van voor faillissement. Voor wat betreft die claims zullen
AON/gelaedeerden indien aansprakelijkheid zal worden aangenomen, hun vordering(en) ter
grootte van het eigen risico van Intertoys ter verificatie moeten indienen. Curatoren wachten
de bevindingen van de verzekeraars af.
1.5

Huur

1.5.1

Hoofdkantoor

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.
1.5.2

Distributiecentra

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.
1.5.3

Winkels

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaand openbaar verslag 5.
1.5.4

Onderhuurovereenkomsten

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbare verslagen 1 en 2.

1.6

Oorzaken faillissement

Het bestuur van de Intertoys Groep heeft zijn zienswijze ten aanzien van de oorzaken van het
faillissement kort toegelicht, zie hiervoor het eerste openbaar verslag d.d. 10 april 2019. De
curatoren doen zelfstandig onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat kader
hebben de curatoren onder meer de beschikbare digitale administraties met behulp van een
externe dienstverlener (Limits Consulting) veiliggesteld en doorzoekbaar gemaakt.
De curatoren hebben informele gesprekken gevoerd met betrokkenen en de curatoren hebben
in het kader van het oorzakenonderzoek inmiddels ook formele gesprekken gevoerd met
relevante betrokkenen binnen Blokker Holding B.V., de Intertoys Groep en Alteri, dit laatste in
samenwerking met onderzoeksbureau BFI Global B.V. (BFI). De curatoren hebben hun
voorlopige bevindingen geformuleerd en deze inmiddels gedeeld met de betrokkenen in het
kader van de wederhoor. Het onderzoek loopt ook gedurende de onderhavige verslagperiode
nog en wordt de komende verslagperiode voortgezet.
2.

PERSONEEL

2.1

Inleiding

Ook in deze tiende verslagperiode zijn er uitsluitend vragen beantwoord van individuele
(ex)werknemers ten aanzien van ingediende vorderingen namens werknemers en de
mogelijke uitkeringen van openstaande werknemersvorderingen. Voorts zijn er meerdere
beslissingen van het UWV ontvangen inzake toegekende of ingetrokken ZiekteWet- en WIAuitkeringen en daaruit voortvloeiende correspondentie met Robidus (voert de beslissing
namens de verzekeraar in het kader van het eigen risico dragerschap uit).
3.

ACTIVA

Alle werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond.
4.

DEBITEUREN

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.

5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken bij de curatoren bekend. Wel houden ING Bank en ABN
AMRO Bank op dit moment bedragen onder zich ter dekking van door de Intertoys Groep ten
behoeve van derden gestelde bankgaranties en letters of credit. ING Bank heeft tot op heden
één bankgarantie uitgekeerd. De curatoren, pandhouder ERS en voornoemde banken zijn nog
steeds doende deze vorderingen en garanties nader in kaart te brengen en af te wikkelen.
In een aantal gevallen gaat het om bankgaranties die zien op oude huurrelaties. De curatoren
beschikken niet over alle benodigde informatie en slagen er vooralsnog niet in om in contact
komen met de verhuurders. De curatoren zijn hier nog wel steeds mee bezig. Met ING vindt
overleg plaats hoe hier verder mee om te gaan. Voorts waren twee bankgaranties afgegeven
aan het UWV, ten behoeve van de uitkering van ziektegelden over de jaren 2005 en 2012. Het
UWV is verzocht om de originele bankgaranties te retourneren aan de ING bank.

Inmiddels hebben curatoren overleg kunnen hebben met zo goed als alle crediteuren aan wie
een bankgarantie is verstrekt. Dat heeft er toe geleid dat ING naar alle waarschijnlijkheid zeer
binnenkort de gelden die zij ter dekking van de door haar ten behoeve van de Intertoys Groep
gestelde bankgaranties en letters of credit onder zich heeft, zal kunnen vrijgeven. Overleg met
ING is nog gaande.
5.2

Leasecontracten

Deze kwestie is afgewikkeld, zie voorgaande openbaar verslagen.
5.3

Beschrijving zekerheden

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.
5.4

Eigendomsvoorbehoud / Reclamerechten

5.4.1

Trade Suppliers

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.
5.4.2

Non-trade Suppliers

Dit onderdeel is afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.
5.4.3

Mercury Deposit

Een aantal Trade Suppliers was op datum surseance van betaling verzekerd bij
kredietverzekeraar Mercury Trade Credit (Mercury). Ter dekking van het risico van deze
Trade Suppliers alsmede van Mercury zelf heeft Intertoys Holland een bedrag van €2,25
miljoen in escrow gestort (de Mercury Deposit).
Met betreffende Trade Suppliers is een schikking getroffen zoals beschreven in voorgaande
openbare verslagen. Inmiddels heeft doorstarter Green Swan volledig aan haar
betalingsverplichtingen onder deze schikkingen voldaan. Daardoor is de daarin door de Trade
Suppliers verleende finale kwijting effectief geworden. De Mercury Deposit is vrijgevallen.
De curatoren en pandhouder ERS zijn nog met elkaar in gesprek over de gerechtigdheid tot
de Mercury Deposit.
6.

DOORSTART/VOORTZETTEN

6.1

Doorstart

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.
6.2

Voortzetten

De werkzaamheden in dit hoofdstuk zijn afgerond, zie voorgaande openbaar verslagen.

Rekening en verantwoording
Hieronder volgt een tussentijdse financiële rekening en verantwoording ten aanzien van de
doorstart met doorstarter Green Swan en de uitverkoop van de winkels (trade out).
6.2.1

Doorstart

Dit onderdeel is afgewikkeld, zie voorgaande openbaar verslagen.
6.2.2

Trade out/voorzetten

Gedurende de trade out periode is er in totaal ca. €36 miljoen omgezet. Na aftrek van de BTW
bedraagt de netto omzet ca. € 29 miljoen. Uit de netto omzet zijn alle kosten volledig betaald
die verband houden met de leegverkoop van de winkels. In hoofdlijnen betreffen dit de
volgende kosten:






personeelskosten;
huurpenningen hoofdkantoor, distributiecentra en winkels;
energiekosten en andere vaste lasten i.v.m. doorzetting;
ontruimingskosten; en
kosten van de boedel (en door de curatoren ingeschakelde adviseurs).

Tezamen komen de tot dusver betaalde kosten neer op ca. €20 miljoen. Conform de afspraken
op grond van de Enforcement Agreement is er een bedrag (huidig saldo ca. €1,7 miljoen)
gereserveerd ter voldoening van eventuele nakomende kosten. Dit bedrag zal gradueel vrij
worden gegeven ten gunste van pandhouder ERS, naar gelang de curatoren en ERS in goed
overleg besluiten dat dit mogelijk is. In het geval dit bedrag niet toereikend blijkt of geheel is
vrijgegeven, heeft pandhouder ERS zich jegens de boedel verbonden om op eerste verzoek
van de curatoren de nog eventueel resterend nakomende kosten te voldoen.
Na aftrek van alle kosten (reeds betaald en gereserveerd bedrag) bedraagt het nettoresultaat
van de leegverkoop inclusief reserveringen voor nagekomen kosten ca. €6,3 miljoen. 5% van
het netto resultaat vloeit als boedelbijdrage naar de boedel.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht

De curatoren hebben een externe dienstverlener (Limits Consulting) ingeschakeld om de
digitale administraties van de Nederlandse Intertoys entiteiten veilig te stellen en
doorzoekbaar te maken. Gebleken is dat een deel van deze administraties zich mogelijk op
de servers van Blokker bevindt. De curatoren zijn hierover met Blokker in overleg.
Curatoren zijn nog doende te onderzoeken in hoeverre de Nederlandse Intertoys entiteiten
aan hun boekhoudplicht hebben voldaan. Overleg met voormalig aandeelhouders en
directeuren is gaande.
7.2

Depot jaarrekeningen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de cijfers van de failliete groepsvennootschappen tot aan
de verkoop door Blokker van eind 2017 niet afzonderlijk werden gepubliceerd, met
uitzondering van de jaarrekeningen van Speelhoorn en Dennenhoorn in de jaren 2014 en
2015. Vanwege de oprichtingsdatum van Intertoys Holding (19 oktober 2017) rustte op haar

ten tijde van het faillissement
deponeringsverplichting.

vanwege

het

verlengde

boekjaar

nog

geen

Faillieten

2017

2016

2015

2014

Speelgoedpaleis Bart Smit B.V.

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Speelhoorn B.V.

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

7-jul-15

22-5-2014

Dennenhoorn B.V.

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

2-feb-16

3-mrt-15

Bart Smit Beheer B.V.

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Intertoys Holding B.V.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Intertoys Holland B.V.

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

Via Mirage Retail Group

De deponeringsdata van Mirage Retail Group B.V. zijn als volgt.
Consolidatie

2017

2016

2015

2014

Mirage Retail Group

8-jun-17

9-jun-16

16-jun-15

11-jun-14

De curator heeft de deponeringsverplichting van Mirage Retail Group niet beoordeeld.
Uit het handelsregister blijkt dat zowel de failliete groepsvennootschappen, als Mirage Retail
Group, de instemmingsverklaringen respectievelijk de aansprakelijkheidsverklaringen
conform 2:403 lid 1 sub g BW tijdig hebben gedeponeerd bij het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
Van belang is dat Mirage Retail Group haar aansprakelijkheidsverklaring ten aanzien van
alle geconsolideerde dochters heeft ingetrokken op 4 december 2017. Het gevolg van de
intrekking is dat niet meer aan het vereiste van art. 2:403 lid 1 sub f is voldaan, waardoor de
vrijstelling vervalt en de voormalig vrijgestelde dochter weer dient te publiceren. Zodoende
herleeft de publicatieplicht van de failliete groepsvennootschappen over het jaar 2017.
De boekjaren van de failliete groepsvennootschappen over 2017 liepen t/m 31 januari 2018,
waardoor zij de verplichting hadden om uiterlijk 31 januari 2019 een jaarrekening over 2017
te deponeren.
De curator stelt vast dat dat niet is gebeurd.
7.3

Goedkeurende verklaring accountant

Dit onderwerp is afgewikkeld, zie het voorgaande openbaar verslag 7.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

Dit onderwerp is afgewikkeld, zie het voorgaande openbaar verslag 2.
7.5

Rechtmatigheidsonderzoek

De curatoren verrichten onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van de
Nederlandse Intertoys entiteiten; zie 1.6 (Oorzaken faillissement) van dit openbaar verslag.
Curatoren worden in dat onderzoek bijgestaan door BFI te Amsterdam. Voor zover het
oorzakenonderzoek
daartoe
aanleiding
geeft,
zullen
de
curatoren
(nader)
rechtmatigheidsonderzoek verrichten. Met dat laatste hebben de curatoren inmiddels een
begin gemaakt. De curatoren hebben hun voorlopige bevindingen geformuleerd en deze
inmiddels gedeeld met de betrokkenen in het kader van wederhoor. Die wederhoor hebben
curatoren nog niet ontvangen.

8.

CREDITEUREN

Hieronder is de stand van zaken opgenomen met betrekking tot de vorderingen die tot de
datum van dit openbaar verslag ingediend zijn. Door de rechtbank is toestemming verleend
tot geconsolideerde financiële verslaglegging van de entiteiten Intertoys Holland,
Speelgoedpaleis Bart Smit en Speelhoorn, in dit crediteuren-onderdeel genaamd Intertoys
Holland c.s.
8.1

Boedelvorderingen

Salaris curator: p.m.
De fiscus heeft een preferente boedelvordering ad € 4.009.155,00 (excl. invorderingsrente)
ten name van de FE Intertoys Holding, Dennenhoorn, C.S. inzake btw over de boedelperiode.
Op dit bedrag hebben curatoren een bedrag van € 2.250.000,00 bij wijze van voorschot
voldaan.
Naast deze preferente boedelvordering van de belastingdienst zijn de ingediende
boedelvorderingen:
Intertoys Holland c.s.:
Intertoys Holding:

€ 3.407.265,25
€
19.413,52

Het bedrag onder Intertoys Holland c.s. bestaat voor een groot deel uit vorderingen van
werknemers terzake van niet door het UVW vergoede vakantie- en meeruren.
8.2

Preferente vorderingen

8.2.1

Preferente vorderingen fiscus

De fiscus heeft tot dusverre de volgende preferente vorderingen ingediend:
Intertoys Holding
Intertoys Holland c.s.
8.2.2

€
€

1.907,00
14.527.741,00

Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft tot dusverre de volgende preferente vorderingen ingediend:
Intertoys Holland c.s.
Intertoys Holding
8.2.3

€
€

2.117.842,73
15.323,74

Andere preferente vorderingen

Er zijn vier preferente vorderingen bij Intertoys Holland c.s. ingediend met een totaalbedrag
van € 23.542,15.
8.3

Concurrente vorderingen

8.3.1

Aantal concurrente vorderingen

Intertoys Holding

4

Intertoys Holland c.s.

8.3.2

697

Bedrag concurrente vorderingen

Intertoys Holding
Intertoys Holland c.s.

8.4

€
€
$

22.887,17
9.306.674,72
182.375,43

Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de faillissementen van de Nederlandse
Intertoys entiteiten worden afgewikkeld.
8.5

Duitse belastingaangiften

Zoals aangekondigd in het vierde openbaar verslag moeten er nog verscheidene
belastingaangiften in Duitsland worden gedaan namens de boedel van Intertoys Holland. De
curatoren hebben zich afgelopen verslagperiode met de betrokken Duitse belastingadviseurs
gericht op het verder completeren van de benodigde informatie voor de betreffende aangiften.
Zij zullen zich de komende verslagperiode verder richten op het opstellen van deze aangiften
in afstemming met de betreffende Duitse fiscale autoriteiten.
9.

PROCEDURES

9.1

Nederland

Afgewikkeld. Hierbij wordt verwezen naar het vierde openbaar verslag.
9.2

Duitsland

De curatoren hebben op 4 maart 2019 conform artikel 28 van de Insolventieverordening
(Verordening (EU) 2015/848) aan de Duitse rechtbank in Kleve verzocht om de beschikking
waarmee surseance van betaling werd verleend aan Intertoys Holland en de uitspraak
waarmee zij failliet werd verklaard te publiceren in het Duitse insolventieregister.
Op 8 maart 2019 heeft de rechtbank in Kleve slechts in het Duitse insolventieregister op laten
nemen dat de Rechtbank Amsterdam ten aanzien van Intertoys Holland een
insolventieprocedure had geopend met vermelding van de afkoelingsperiode. Er is echter
geen melding gemaakt van de faillietverklaring en de status van beide insolventieprocedures
als hoofdinsolventieprocedure onder artikel 3 lid 1 van de Insolventieverordening.
Op 15 maart 2019 hebben de curatoren de rechtbank in Kleve opnieuw verzocht de informatie
in het insolventieregister op te nemen.
De rechtbank in Kleve heeft, in reactie op bovengenoemd verzoek haar inschrijving in het
Duitse insolventieregister op 5 april 2019 gewijzigd, nu met vermelding van de faillietverklaring
en de daarbij afgekondigde afkoelingsperiode.
Zie ook 1.3.2 (Duitsland) van het vierde openbaar verslag ten aanzien van de inmiddels
ingetrokken of van rechtswege geschorste gerechtelijke procedures door voormalig
werknemers in Duitsland.

10.

OVERIG

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Het is dit moment niet in te schatten op welke termijn de faillissementen van de Nederlandse
Intertoys entiteiten kunnen worden afgewikkeld.
10.2

Plan van aanpak

De curatoren zullen de komende verslagperiode zich onder meer op de volgende
onderwerpen richten.
-

Voortzetting onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen.
Afronden openstaande kwesties met pandhouder ERS
In kaart brengen en afwikkelen van door de Intertoys Groep gestelde garanties.
Belastingaangiften Duitsland

10.3

Indiening volgend openbaar verslag

Het volgende openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.
24 augustus 2021

Mr. J. Lensink

Mr. J.R. Berkenbosch

