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Algemene gegevens
Naam onderneming
Brand Retail Group Holding B.V.

10-12-2019
1

Gegevens onderneming
Brand Retail Group Holding B.V. ("Brand Retail Group Holding") staat bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 58602208.

10-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de Kamer van Koophandel: Een holding van een subholding die op
haar beurt aandelen hield in diverse ondernemingen actief in de kledingretail.
Het gaat hierbij om de merken: Ontour, G-Sus, Open32, Tumble 'n Dry, Mees
Fashion, JC Rags en Less.

10-12-2019
1

Failliet hield tevens aandelen in een onderneming die het merk Sissy-Boy
exploiteerde.

30-06-2020
3

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 114.056.021,00

€ 2.680.505,00

€ 63.855.795,00

2017

€ 141.711.358,00

€ -21.772.182,00

€ 59.114.216,00

2016

€ 135.169.700,00

€ -14.026.461,00

€ 71.197.239,00

Toelichting financiële gegevens
De curatoren zullen aankomende verslagperiode de financiële gegevens
bestuderen.

10-12-2019
1

Brand Retail Group Holding is een holdingvennootschap die jaarlijks een
geconsolideerde jaarrekening gepubliceerd. Hierboven zijn de geconsolideerde
financiële gegevens opgenomen. Het boekjaar van Brand Retail Group Holding
liep van 1 januari tot en met 31 december. Het balanstotaal van de
enkelvoudige jaarrekening van Brand Retail Group Holding is als volgt:

30-03-2020
2

2017: € 6.588.322,-;
2016: € 15.090.337,-;
2015: € 25.165.231,-.
De omzet van Brand Retail Group Holding bestaat uit het resultaat uit de
deelnemingen. Curatoren zullen nader onderzoek doen naar het resultaat uit
de deelnemingen.
Curatoren zetten het onderzoek naar het resultaat uit de deelnemingen de
komende maanden voort.

30-06-2020
3

Curatoren zetten het onderzoek naar het resultaat uit de deelnemingen de
komende maanden voort.

30-09-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 675,96
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldo van de rekening die failliet bij
F. van Lanschot Bankiers aanhield op de boedelrekening ontvangen.

Verslagperiode

30-03-2020
2

Verslagperiode
van
5-11-2019

10-12-2019
1

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

30-03-2020
2

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

30-06-2020
3

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

30-09-2020
4

t/m
29-6-2020
van
30-9-2020

29-01-2021
5

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021

29-04-2021
6

t/m
28-4-2021
van
29-4-2021

27-10-2021
7

t/m
26-10-2021
van
27-10-2021
t/m
26-1-2022

Bestede uren

27-01-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 42 min

2

32 uur 1 min

3

72 uur 12 min

4

29 uur 30 min

5

0 uur 50 min

6

2 uur 0 min

7

2 uur 15 min

8

5 uur 39 min

9

1 uur 38 min

totaal

174 uur 47 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het onderzoek is afgelopen verslagperiode voortgezet w aarbij curatoren nader
onderzoek hebben gedaan naar de geldstromen binnen Sissy-Boy Groep en
Varova-Groep (Brand Retail Group Holding en al haar dochters). Daarnaast is
nader onderzoek gedaan naar de aan- en verkoop van verschillende
vennootschappen in de jaren voorafgaand aan het faillissement. Curatoren
zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten. Gelet op de
verw evenheid van Sissy-Boy Groep en Brand Retail Group Holding - als hoofd
van de gehele Varova-Groep - vindt er één gezamenlijk onderzoek plaats.

29-04-2021
6

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek afgelopen voortgezet.
Curatoren verw achten in komende verslagperiode de eerste bevindingen uit
het onderzoeksrapport met het bestuur te kunnen delen. Gelet op de
verw evenheid van Sissy-Boy Groep en Brand Retail Group Holding - als hoofd
van de gehele Varova-Groep - vindt er één gezamenlijk onderzoek plaats.

27-10-2021
7

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en ten aanzien van verschillende bevindingen vragen aan het
bestuur gesteld. Curatoren verw achten komende verslagperiode een
inhoudelijke reactie van het bestuur te ontvangen. Op basis van de
antw oorden van het bestuur zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

27-01-2022
8

Gelet op de verw evenheid van Sissy-Boy Groep en Brand Retail Group Holding als hoofd van de gehele Varova-Groep - vindt er één gezamenlijk onderzoek
plaats.
De verschillende bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode
schriftelijk gereageerd op de door curatoren gestelde vragen. Daarnaast
heeft een interview plaatsgevonden met een (voormalig) CEO en CFO.
Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
ontvangen reacties (inclusief aanvullende stukken) voortgezet. Curatoren
zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten.

26-04-2022
9

Gelet op de verw evenheid van Sissy-Boy Groep en Brand Retail Group Holding
- als hoofd van de gehele Varova-Groep - vindt er één gezamenlijk onderzoek
plaats.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Brand Retail Group Holding is opgericht op 22 augustus 2013. De bestuurder
van Brand Retail Group Holding is Brand Retail Group B.V.

10-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Volgens de Indirect Bestuurders zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

10-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de Indirect Bestuurders zijn er geen verzekeringen.

10-12-2019
1

1.4 Huur
Brand Retail Group Holding B.V. is geen partij bij een huurovereenkomst.

10-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur heeft omtrent de oorzaak van het faillissement het volgende
verklaard:

10-12-2019
1

Brand Retail Group Holding is indirect meerderheidsaanhouder van EHVK B.V.
Op 27 januari 2017 heeft Brand Retail Group Holding zich garant gesteld voor
de nakoming van een geldlening van EHVK B.V. aan één van haar crediteuren.
Op 11 april 2019 is EHVK B.V. failliet verklaard, w aarna de crediteur Brand
Retail Group Holding de garant heeft aangesproken. Brand Retail Group
Holding kon deze garantverplichting, in verband met onvoldoende middelen,
niet nakomen. Dit heeft uiteindelijk tot het faillissement van Brand Retail Group
Holding geleid.
In onderzoek.

30-03-2020
2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is in volle gang. Gelet op
de samenhang tussen het faillissement van Brand Retail en de faillissementen
van Montagny c.s. vindt er één gezamenlijk onderzoek plaats. Gelet op de
omvang van deze faillissementen verw achten curatoren nog enkele maanden
nodig te hebben alvorens de eerste bevindingen van het onderzoek met
betrokkenen gedeeld kunnen w orden. Na afronding van het onderzoek zullen
curatoren nader ingaan op de oorzaken van het faillissement.

30-06-2020
3

Curatoren zetten het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement de
komende maanden voort.

30-09-2020
4

Curatoren hebben afgelopen verslagperiode het onderzoek voortgezet en
zullen dit ook in komende verslagperiode doen.

29-01-2021
5

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is voortgezet. Curatoren
verw achten in komende verslagperiode de eerste bevindingen uit het
onderzoeksrapport met het bestuur te kunnen delen. Na afronding van het
onderzoek zullen curatoren nader ingaan op de oorzaken van het faillissement.

27-10-2021
7

De verschillende bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode
schriftelijk gereageerd op de door curatoren gestelde vragen. Daarnaast
heeft een interview plaatsgevonden met een (voormalig) CEO en CFO.
Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
ontvangen reacties (inclusief aanvullende stukken) voortgezet. Curatoren
zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten en voor zover
noodzakelijk aanvullende vragen stellen.

26-04-2022
9

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

10-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

10-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Uit het Kadaster blijkt dat er geen onroerende zaken op naam van Brand Retail
Group staan.

10-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

10-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen.

10-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

10-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad / onderhanden w erk.

10-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

10-12-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Brand Retail Group Holding houdt aandelen in Brand Retail Fashion Subholding
B.V. Deze lijken thans geen w aarde te vertegenw oordigen. Dit is een punt van
nader onderzoek.

10-12-2019
1

De voorlopige conclusie van curatoren is dat deze aandelen geen w aarde
vertegenw oordigen.

30-06-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoeken w elke activa van w aarde er zijn.

10-12-2019
1

De voorlopige conclusie van de curatoren is dat er geen activa van relevante
w aarde zijn.

30-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bestuurder 1 heeft aangegeven dat er geen debiteuren zijn. De curatoren
zullen dit nagaan aan de hand van de administratie.

10-12-2019
1

De voorlopige conclusie van curatoren is dat er geen debiteuren zijn.

30-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de administratie nagaan of er debiteuren zijn.

10-12-2019
1

Geen.

30-09-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-12-2019
1

Brand Retail Group Holding bankierde bij Van Lanschot Bank. Van Lanschot
Bank heeft aangegeven dat er een positief saldo is. De curatoren hebben Van
Lanschot Bank verzocht het bedrag ad euro 593,74 over te maken naar de
boedelrekening.

€ 675,96

30-03-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels heeft Van Lanschot Bank het positieve saldo overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog geen.

10-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog geen.

10-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog geen.

10-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing

10-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is feitelijk kort voor faillissement al gestaakt.

10-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

10-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

10-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart plaatsvinden.

10-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-12-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

10-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderw erp van nader onderzoek.

10-12-2019
1

De curatoren zullen aankomende verslagperiode de ontvangen administratie
inventariseren.

30-03-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is in volle gang. Gelet op de samenhang tussen
het faillissement van Brand Retail en de faillissementen van Montagny c.s. vindt
er één gezamenlijk onderzoek plaats. Gelet op de omvang van deze

30-06-2020
3

faillissementen verw achten curatoren nog enkele maanden nodig te hebben
alvorens de eerste bevindingen van het onderzoek met betrokkenen gedeeld
kunnen w orden. Na afronding van het onderzoek zullen curatoren nader
ingaan op de oorzaken van het faillissement.
De curatoren zullen het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement de
komende maanden voortzetten.

30-09-2020
4

In onderzoek. Curatoren zullen het onderzoek in komende verslagperiode
voortzetten.

29-01-2021
5

Curatoren zullen het onderzoek in de komende maanden voortzetten.

29-04-2021
6

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek afgelopen voortgezet.
Curatoren verw achten in komende verslagperiode de eerste bevindingen uit
het onderzoeksrapport met het bestuur te kunnen delen. Gelet op de
verw evenheid van Sissy-Boy Groep en Brand Retail Group Holding - als hoofd
van de gehele Varova-Groep - vindt er één gezamenlijk onderzoek plaats.

27-10-2021
7

Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en hebben op
basis van de voorlopige bevindingen vragen gesteld aan het bestuur.
Curatoren verw achten in komende verslagperiode een inhoudelijke reactie van
het bestuur te ontvangen en zullen het onderzoek op basis van de
ontvangen antw oorden voortzetten.

27-01-2022
8

De verschillende bestuurders hebben in de afgelopen verslagperiode
schriftelijk gereageerd op de door curatoren gestelde vragen. Daarnaast
heeft een interview plaatsgevonden met een (voormalig) CEO en CFO.
Curatoren hebben het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de
ontvangen reacties (inclusief aanvullende stukken) voortgezet. Curatoren
zullen het onderzoek in komende verslagperiode voortzetten en voor zover
noodzakelijk bij verschillende bestuurders aanvullende informatie opvragen.

26-04-2022
9

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2017 is op 26 maart 2019 gedeponeerd.

10-12-2019
1

De jaarrekening van 2018 is op 28 oktober 2019 gedeponeerd.

30-06-2020
3

Per abuis is in Verslag 1 vermeld dat de jaarrekening van 2017 op 26 maart
2019 zou zijn gedeponeerd. Dit is niet correct. De jaarrekening van 2017 is op
5 oktober 2018 gedeponeerd.

29-04-2021
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

10-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onderw erp van nader onderzoek.

10-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2019
1

Onderw erp van nader onderzoek.

Toelichting

29-01-2021
5

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-12-2019
1

Onderw erp van nader onderzoek.

In onderzoek

29-01-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.1.

29-01-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal over enige tijd starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2019
1

De curatoren zullen aankomende verslagperiode starten met het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

30-03-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is in volle gang. Gelet op de samenhang tussen
het faillissement van Brand Retail en de faillissementen van Montagny c.s. vindt
er één gezamenlijk onderzoek plaats. Gelet op de omvang van deze
faillissementen verw achten curatoren nog enkele maanden nodig te hebben
alvorens de eerste bevindingen van het onderzoek met betrokkenen gedeeld
kunnen w orden. Na afronding van het onderzoek zullen curatoren nader
ingaan op de oorzaken van het faillissement.

30-06-2020
3

De curatoren zullen het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement de
komende maanden voortzetten.

30-09-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-12-2019
1

Naast het salaris curator zijn er thans geen andere boedelcrediteuren.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

10-12-2019
1

€ 23.240,00

30-03-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aanslag OB over het vierde kw artaal 2019
opgelegd.

€ 36.112,00

29-01-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

10-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

10-12-2019
1

8

30-03-2020
2

9

30-06-2020
3

10

29-01-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 117.193,92

10-12-2019
1

€ 19.380.109,88

30-03-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een vordering ad € 19.171.078,40 ingediend
door Glas Agency uit hoofde van een leningovereenkomst.

€ 20.880.109,88

30-06-2020
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvullende vordering van € 1.500.000
ingediend.

€ 20.897.896,88

29-01-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

10-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bekende crediteuren aanschrijven.

10-12-2019
1

Verw erken ingediende vorderingen.

30-03-2020
2

Verw erken ingediende vorderingen.

30-06-2020
3

Verw erken ingediende vorderingen.

30-09-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Thans niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Thans niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Thans niet van toepassing.

10-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

10-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curatoren zullen de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement
onderzoeken, met name de (indirecte) verkopen/desinvensteringen van de
(indirecte) dochterondernemingen.

10-12-2019
1

De curatoren zullen aankomende verslagperiode de administratie
inventariseren en starten met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

30-03-2020
2

De curatoren zullen het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.

30-06-2020
3

De curatoren zullen het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de
komende verslagperiode voortzetten.

30-09-2020
4

In komende verslagperiode zullen curatoren het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

29-04-2021
6

In komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en hebben curatoren het streven de eerste bevindingen uit het
onderzoeksrapport met het bestuur te delen.

27-10-2021
7

Curatoren zijn in afw achting van een inhoudelijke reactie van het bestuur op
de in kader van het rechtmatigheidsonderzoek gestelde vragen. Aan de hand
van de inhoudelijke reactie zal het onderzoek in komende verslagperiode
w orden voortgezet.

27-01-2022
8

Curatoren zullen de inhoudelijke reacties van de bestuurders in de komende
verslagperiode analyseren en hun onderzoek voortzetten.

26-04-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog onduidelijk w anneer het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

10-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-7-2022

26-04-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie punt 10.1.

10-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

