Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

4
05-11-2021
F.13/20/411
NL:TZ:0000171247:F001
28-12-2020

R-C
Curator

mr. A.E. de Vos
mr N.S. Reerink

Algemene gegevens
Naam onderneming
NXT SSC B.V.

28-01-2021
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80260462,
statutair gevestigd te Diemen,
Vestigingsadres: 1112 VA Diemen, Stammerhove 1.

28-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in bovenkleding/uitleenbureaus
W erkgever van personeelsleden en het detacheren van deze personeelsleden;
het verzorgen van de logistieke w erkzaamheden met betrekking tot de koop
en verkoop van dames- en herenkleding en modeartikelen, van meisjes- en
jongenskleding en modeartikelen, evenals het kopen en verkopen van alle
aanverw ante overige goederen, het bew erken en verw erken daarvan en het
houden van voorraden, zow el voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De afkorting SSC staat voor Shared Service Center.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens van gefailleerde vennootschap bij het
management opgevraagd en is in afw achting. Gezien het zeer korte bestaan
van de vennootschap, is de verw achting dan slechts beperkte administratie is
gevoerd.

28-01-2021
1

De financiële gegevens en de overige digitale administratie zijn door een
forensisch accountant inzichtelijk gemaakt. De curator is doende met nadere
analyse daarvan.

30-04-2021
2

De curator heeft naar aanleiding van zijn bevindingen de bestuurder om een
reactie gevraagd. Deze is inmiddels ontvangen en w ordt beoordeeld.

05-11-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
94

28-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

28-01-2021
1

Toelichting
0,00
€ 30.250,00

30-04-2021
2

Toelichting
Vanw ege de migratie van Caceis op 19 april, beschikt de curator op dit moment
over een overzicht tot en met 19 april. In een volgend verslag zullen de
mutaties na 19 april w orden verw erkt.
€ 3.239,23

06-08-2021
3

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen doordat er boedelschulden zijn betaald (salaris
curator en verschotten). Het saldo is daarnaast (onterecht) verminderd met
een negatieve rente van € 7,06. Deze afschrijving is inmiddels door de bank
gecorrigeerd.
€ 3.239,23

Verslagperiode

05-11-2021
4

Verslagperiode
van
28-12-2020

28-01-2021
1

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

30-04-2021
2

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

06-08-2021
3

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

05-11-2021
4

t/m
4-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 0 min

2

27 uur 24 min

3

28 uur 6 min

4

9 uur 6 min

totaal

104 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De gew erkte uren in dit faillissement zien in deze verslagperiode met name op
overleg en overige contacten met het management, advocaten NXT Fashiongroep, UW V, w erknemers, ondernemingsraad, hun advocaten,
Ondernemingskamer en crediteuren.

28-01-2021
1

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).
De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat
de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is NXT SSC
Holding B.V., w aarvan op haar beurt NXT Fashion Holding B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder is. Van die vennootschap is FLV Management
B.V. enig aandeelhouder en bestuurder, w aarvan de vennootschap naar
Zw itsers recht FLV Group Holding A.G.B. enig aandeelhouder en bestuurder is.
UBO is de heer M.F. Rozenboom.

28-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
De curator trof een aanhangige procedure aan bij de Ondernemingskamer,
w aarbij gefailleerde vennootschap als een van de verw eerders is betrokken.
De curator w erd door de Ondernemingskamer formeel als belanghebbende
opgeroepen. Gedurende de verslagperiode is - na overleg tussen de
ondernemingsraad en NXT Fashion Holding B.V. - besloten de procedure tot
nader orde aan te houden.

28-01-2021
1

De curator trof voorts een aanhangige procedure in België aan. Dit betreft een
procedure van een crediteur uit hoofde van vermeend onbetaalde facturen. De
vordering w ordt door gefailleerde vennootschap betw ist.
Procedure is afgerond.

1.3 Verzekeringen

05-11-2021
4

1.3 Verzekeringen
Niet aangetroffen.

28-01-2021
1

1.4 Huur
Niet aangetroffen.

28-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 21 december 2020, w erd
gefailleerde vennootschap voorlopige surseance van betaling verleend met
benoeming van de curator tot bew indvoerder.
Gefailleerde vennootschap is een onderdeel van de doorgestarte boedel van
FNG-Groep, dat voorzag in back officediensten. De faillissementen van de
vennootschappen behorend tot de FNG-groep, w aaraan de modemerken
“Expresso”, “Miss Etam”, “Claudia Sträter” en “Steps” (“Merken”) w aren
verbonden, w erden op 7 augustus 2020 uitgesproken, met benoeming van de
heer mr. C. van de Meent tot curator. De doorstart van de FNG-groep w erd
gerealiseerd onder de vlag van NXT Fashion Holding B.V., middellijk
aandeelhouder en enig indirect bestuurder van gefailleerde vennootschap.
De w erkzaamheden van gefailleerde vennootschap ten gunste van de NXT
Fashion-groep, bestonden onder meer uit w erkzaamheden op het gebied van
human resource, in- en verkoop, marketing, logistiek, fotografie en finance. Een
deel van de aan NXT Fashion-groep verbonden Merken (“Expresso” en
“Claudia Sträter”), althans de daarin aanw ezige activa, zijn eind september
2020 verkocht en overgedragen aan een derde partij. Als gevolg heeft het
management van gefailleerde vennootschap vastgesteld dat de back office
voor het overgebleven deel van de NXT Fashion-groep (feitelijk nog “Miss
Etam”, “Steps” en de daaraan verbonden w inkels), financieel zw aar drukten op
de resultaten van de NXT Fashion-groep.
Als direct gevolg van de tw eede COVID-19 golf die Nederland eind 2020 heeft
getroffen, heeft het management van gefailleerde vennootschap van
overheidsw ege moeten besluiten tot sluiting van de w inkels tot in ieder geval
19 januari 2021, met daarna een verlenging tot in ieder geval 9 februari 2021.
Naar de curator heeft begrepen is de actuele omzet van de NXT Fashion-groep
als gevolg van genoemde sluiting volledig w eggevallen. Met het management
is, direct na uitspraak van de surseance, een inventarisatie gemaakt van de te
verw achten (aan de boedel toekomende) inkomsten uit lopende diensten en
mogelijk beschikbare financiële middelen. Daarnaast zijn de financiële
verplichtingen verbonden aan de voortzetting van die diensten en de overige
boedelverplichtingen in kaart gebracht.
Vastgesteld is dat gefailleerde vennootschap zelf in het geheel geen omzet
realiseerde en volledig afhankelijk w as van financiering afkomstig van van
overige groepsvennootschappen binnen de NXT Fashion-groep en/of
daarbuiten. Online infrastructuur - om de w eggevallen fysieke omzet op te
vangen - w as niet (meer) beschikbaar.
Het management is voor de aanvraag van de voorlopige surseance van
betaling met de betrokken vakbonden in overleg getreden ter zake een sociaal
plan. Dat sociaal plan strekte ertoe het overgrote deel van het personeel van

28-01-2021
1

gefailleerde vennootschap af te laten vloeien. Het voorgestelde sociaal plan
w erd door de betrokken vakbonden als te mager afgew ezen. Tegelijkertijd is
tw ee w eken voor het indienen van de surseanceverzoeken door de NXT
Fashion-groep, w aaronder gefailleerde vennootschap, een beroep gedaan op
de NOW -3 regeling. Dat beroep w erd door UW V afgew ezen, vanw ege het
ontbreken van gerealiseerde omzet in de referentieperiode w aardoor de
afname van de omzet als gevolg van de pandemie niet kon w orden
vastgesteld.
Aangezien financiering voor de salarissen over de maand december 2020 niet
kon w orden gegarandeerd, heeft de bew indvoerder, thans curator, met het
management besloten tot omzetting van de voorlopige surseance van betaling
in faillissement.

Aan de hand van de beschikbare digitale administratie, zal de curator nog een
nadeel analyse van de oorzaken van het faillissement maken en voorzover
daartoe aanleiding is, daarover in een volgend verslag nader toelichten.

30-04-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en zal zijn bevindingen met het management van gefailleerde delen.
Zodra daarop een inhoudelijke reactie is ontvangen en conclusies kunnen
w orden getrokken, zal de curator deze in zijn volgende verslag(en) vermelden.

06-08-2021
3

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond en heeft zijn bevindingen met het management van gefailleerde
gedeeld. Daarop w erd een inhoudelijke reactie ontvangen die zal w orden
beoordeeld.

05-11-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
79

28-01-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
94

28-01-2021
1

Toelichting
Naar de curator heeft vastgesteld hebben 15 w erknemers voor faillissement
hun arbeidsovereenkomst beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-12-2020

79

totaal

79

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van het personeel bestonden uit backofficeactiviteiten ten
behoeve van een retail-organisatie van de NXT Fashion-groep. De
w erkzaamheden ten tijde van het faillissement w erden op last van de curator
gestaakt, met uitzondering van tw ee w erknemers van de afdeling finance en
HR die de curator hebben geassisteerd met de verdere afw ikkeling.

28-01-2021
1

Afgerond.

30-04-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet aangetroffen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet aangetroffen.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet aangetroffen.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

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

28-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
Niet aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

28-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet aangetroffen.

28-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

28-01-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging

28-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zoals hiervoor aangegeven heeft de curator een zeer beperkte doorstart
kunnen realiseren door middel van de vroegtijdige beëindiging (met w ederzijds
goedvinden) van enkele arbeidsovereenkomsten, die vervolgens zijn
overgedragen, dan w el voortgezet of opnieuw zijn aangegaan door een van
de vennootschappen binnen de NXT Fashion-groep.

28-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Aangezien gefailleerde vennootschap slechts w erknemers in dienst had en
geen separaat over te dragen bedrijfsactiviteiten ontplooide of activa onder
zich had, heeft de curator voor het overige geen mogelijkheden gezien om een
(omvangrijkere) doorstart te realiseren.

28-01-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

28-01-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 25.000,00

28-01-2021
1

Toelichting
In overleg met het management is een beperkte doorstart gerealiseerd met
een zeer klein aantal w erknemers. Deze w erknemers zullen een
arbeidsovereenkomst aangaan met een van de groepsvennootschappen
binnen de NXT Fashion-groep. In het kader daarvan w erd door de curator een
boedelbijdrage bedongen van € 25.000. De curator is een afw achting van de
ontvangst van de boedelbijdrage op de faillissementsrekening.

Toelichting
De toegezegde boedelbijdrage inclusief BTW w erd op de faillissementsrekening
ontvangen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

30-04-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Naar verw achting geen meer.

28-01-2021
1

Afgerond.

30-04-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een externe partij verzocht de (digitale) boekhouding van
gefailleerde vennootschap veilig te stellen. Deze zal in de loop van de
volgende verslagperiode w orden onderzocht.

28-01-2021
1

De digitale administratie is inzichtelijk gemaakt. De curator is doende met
nadere analyse daarvan.

30-04-2021
2

Afgerond. Bevindingen zijn met bestuurder gedeeld.

05-11-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Gezien het korte bestaan van de vennootschap, niet van toepassing.

28-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de relatief kleine omvang van gefailleerde vennootschap, niet van
toepassing.

28-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste en gestorte kapitaal in gefailleerde vennootschap beloopt €
10,-. Vanuit kosten-baten overw egingen zal de curator daar verder geen
onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het reguliere
faillissementsonderzoek.

Toelichting
Indien de nadere analyse van de digitale administratie daar aanleiding toe
geeft, zal de curator zijn bevindingen voorleggen aan de bestuurder met het
verzoek daarop te reageren.

Toelichting
De bevindingen zijn met de bestuurder gedeeld. De curator beoordeelt de
reactie van de bestuurder.

28-01-2021
1

30-04-2021
2

05-11-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

28-01-2021
1

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator aanvangen met het reguliere
faillissementsonderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Afgerond. Bevindingen zijn gedeeld met de bestuurder.

30-04-2021
2

05-11-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Aanvang regulier faillissementsonderzoek.

28-01-2021
1

Analyse digitale administratie.

30-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek (digitale) administratie.

28-01-2021
1

Analyse digitale administratie.

30-04-2021
2

Beoordelen reactie bestuurder.

05-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

28-01-2021
1

Toelichting
Claimsagent: € 12,10
Salaris curator p.m.
€ 39,33

30-04-2021
2

Toelichting
Claimsagent: € 39,33
Salaris curator p.m.
€ 597.467,44

06-08-2021
3

Toelichting
Claimsagent: € 60,50
UW V: € 32.077,46
UW V: € 471.689,05
UW V: € 93.640,43
Salaris curator p.m.
€ 597.470,47

05-11-2021
4

Toelichting
Claimsagent: € 74,56
UW V: € 32.077,46
UW V: € 471.689,05
UW V: € 93.640,43
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Vooralsnog geen.

28-01-2021
1

€ 434.482,00

30-04-2021
2

€ 434.482,00

06-08-2021
3

€ 434.482,00

05-11-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog geen.

Toelichting
Vooralsnog geen.

28-01-2021
1

30-04-2021
2

€ 397.698,73

06-08-2021
3

€ 285.439,43

05-11-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.538,62

28-01-2021
1

€ 1.538,32

30-04-2021
2

€ 1.538,32

06-08-2021
3

€ 1.538,62

05-11-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

28-01-2021
1

7

30-04-2021
2

Toelichting
Betw ist (1)
8

06-08-2021
3

Toelichting
Betw ist (1)
9
Toelichting
Betw ist (1)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.858,18

28-01-2021
1

€ 108.368,19

30-04-2021
2

€ 85.991,30

06-08-2021
3

€ 95.066,30

05-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-01-2021
1

Nog niet bekend.

30-04-2021
2

Nog niet bekend.

06-08-2021
3

Nog niet bekend.

05-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie van vorderingen.

28-01-2021
1

Voortzetting verificatie van vorderingen.

30-04-2021
2

Voortzetting verificatie van vorderingen.

06-08-2021
3

Voortzetting verificatie van vorderingen.

05-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. - Ondernemingsraad NXT Fashion-groep.
2. - Pink Minds Media B.V.

28-01-2021
1

9.2 Aard procedures
1. - Procedure bij de Ondernemingskamer, strekkende tot het terugdraaien van
verschillende besluiten genomen binnen de NXT Fashion-groep, zonder dat de
ondernemingsraad daarin zou zijn gekend.
2. - Onbetaald gebleven facturen.

28-01-2021
1

9.3 Stand procedures
1. - De procedure is op verzoek van betrokken partijen voor onbepaalde tijd
aangehouden.
2. - Procedure loopt in België en zal w orden geschorst aangezien het een
verifieerbare pre- faillissementsvordering betreft die overigens w ordt betw ist.

28-01-2021
1

1. - Op voordracht van de Ondernemingskamer w erd de procedure
doorgehaald. Geen van de betrokken partij heeft zich daartegen verzet.

06-08-2021
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog geen.

28-01-2021
1

Geen ontw ikkelingen.

30-04-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden zich onder meer
beperken tot:

28-01-2021
1

- verdere inventarisatie schuldenlast en verificatie crediteuren
- onderzoek (financiële) administratie
- faillissementsonderzoek in kader van rechtmatigheid
- financiële afw ikkeling doorstart
- analyse financiële administratie;
- verificatie van vorderingen;
- regulier rechtmatigheidsonderzoek.

30-04-2021
2

- verificatie van vorderingen;
- overleg met het management van gefailleerde met betrekking tot de
bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
3

- Beoordeling reactie bestuurder naar aanleiding van bevindingen curator; en
- verificatie van vorderingen.

05-11-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

28-01-2021
1

Vooralsnog onbekend.

30-04-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2022

05-11-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

28-01-2021
1

Zie hiervoor.

30-04-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

