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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Company of 2006 B.V. is ingeschreven ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel met het nummer 30196519, statutair gevestigd te
Gemeente De Bilt en kantoorhoudende te (2011 SR) Haarlem aan het adres
Grote Houtstraat 8o.
Gefailleerde heeft 14 vestigingen:
Zizzi Zw olle, Diezerstraat 40 8011 RG ZW OLLE
Zizzi Enschede, Klanderij 9 7511 HS ENSCHEDE
Zizzi Leiden, Haarlemmermeerstraat 122 2312 GE LEIDEN
Zizzi Nijmegen, Broerstraat 55 6511 KM NIJMEGEN
Zizzi Delft, Paradijspoort 22 2611 MB DELFT
Zizzi Den Bosch, Arena 176 5211 XT DEN BOSCH
Zizzi Amersfoort, Langestraat 57 3811 AC AMERSFOORT
Zizzi Doetinchem, Hamburgerstraat 34 7001 AL DOETINCHEM
Zizzi Arnhem, Ketelstraat 12 6811 CX ARNHEM
Zizzi Alexandrium, Poolsterstraat 129 3067 LX ROTTERDAM
Zizzi Eindhoven, Demer 23 5611 AN EINDHOVEN
Zizzi Hoofddorp, Polderplein 5 2132 BA HOOFDDORP
Zizzi Alkmaar, Langestraat 20 1811 JG ALKMAAR
Zizzi Haarlem, Grote Houtstraat 80 2011 SR HAARLEM
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Activiteiten onderneming
Company of 2006 drijft een onderneming die zicht richt op detailhandel. Vanuit
haar vestigingen verspreid door Nederland verkoopt Company of 2006
dameskleding - zoals zij dat zelf omschrijft - voor dames met een maatje meer.
Company of 2006 drijft haar onderneming onder de naam 'Zizzi'.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 3.767.847,00

2021

€ 13.280,00

2019

€ 4.438.152,00

€ 47.734,00

€ 2.093.693,00

2018

€ 3.408.734,00

€ 185.580,00

€ 1.843.555,00

€ 256.549,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekening 2019 ontvangen. De gegevens 2018 en 2019
zijn overgenomen uit die jaarrekening. De gegevens 2020 zijn afkomstig uit
het grootboek van Company of 2006. Over de periode januari en februari 2021
is geen/nauw elijks omzet gerealiseerd in verband met de sluiting van alle
w inkels door de van overheidsw ege opgelegde COVID19-maatregelen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
62

29-03-2021
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Boedelsaldo
€ 133.193,21

29-03-2021
1

€ 396.917,11

23-06-2021
2

€ 361.275,82

22-09-2021
3

€ 163.618,51

22-12-2021
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-2-2021

29-03-2021
1

t/m
28-3-2021
van
29-3-2021

23-06-2021
2

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

22-09-2021
3

t/m
21-9-2021
van
22-9-2021

22-12-2021
4

t/m
21-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

81 uur 54 min

2

61 uur 36 min

3

20 uur 12 min

4

39 uur 6 min

totaal

202 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode heeft onder andere in het teken gestaan van:
(i) het inventariseren van de boedel,
(ii) de ontslagprocedure van alle w erknemers en het daarmee verband gaande
overleg met het UW V,
(iii) het beoordelen en afhandelen van rechten van schuldeisers w aaronder
leveranciers,
(iv) het trachten te realiseren van een doorstart,
(v) de heropening van de w inkels en verkoop van de voorraad en alle daarbij
komende operationele en financiële zaken,
(vi) overleg over de positie van de merkgerechtigde.
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Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator
baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde
informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig
is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste
informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er
geen rechten aan w orden ontleend.
Bij de uitvoering van hun w erkzaamheden maakt de curator gebruik van de
juridische adviesdiensten van KienhuisHoving N.V. Daarnaast w ordt de curator
bijgestaan door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB).
De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et, w orden gepubliceerd op w w w .rechtspraak.nl (uitspraken en
registers; centraal insolventieregister).
Schuldeisers kunnen hun vordering online indienen via de w ebsite
w w w .claimsagent.nl. Schuldeisers die hun vordering via die w ebsite kenbaar
hebben gemaakt w orden geïnformeerd zodra er een openbaar verslag is
gepubliceerd.
Contactgegevens curator:
mr. D.J. Bos
KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC UTRECHT
tel. +31 (0)88 480 4179
insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl

In de tw eede verslagperiode zijn gebruikelijke w erkzaamheden verricht
rondom de verkoop van activa en de financiële verantw oording, contact met
verhuurders en schuldeisers en er is een start gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

1. Inventarisatie

23-06-2021
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1.1 Directie en organisatie
Enig statutair bestuurder van Company of 2006 is de heer K.K. Mehisen.
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Alle aandelen in Company of 2006 w orden gehouden door de besloten
vennootschap naar Deens recht BALL Group ApS.

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bij de curator bekend.
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1.3 Verzekeringen
De curator doet onderzoek naar eventueel lopende verzekeringen.
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Door gefailleerde w aren gebruikelijke verzekeringen gesloten. Deze zijn
beëindigd. Er zijn nog diverse uitkeringen gew eest op verzuimverzekeringen.
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1.4 Huur
Alle w inkels van gefailleerde w orden gedreven vanuit gehuurde bedrijfsruimte.
De curator heeft alle huurovereenkomsten - met machtiging van de rechtercommissaris - opgezegd overeenkomstig art. 39 Fw . Inmiddels is gebleken dat
de huurovereenkomst voor de vestiging in Leiden al eerder door Company of
2006 w as opgezegd tegen 31 maart 2021.
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De w inkels zijn zijn in deze periode opgeleverd aan de verhuurders. Alleen ten
aanzien van de w inkel in Rotterdam heeft de curator de sleutels nog niet aan
de verhuurder afgegeven. Hierover vindt nog overleg plaats met de
verhuurder.
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De w inkel in Rotterdam is ook opgeleverd aan de verhuurder.

22-09-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In de eigen aangifte tot faillietverklaring heeft Company of 2006 het volgende
opgenomen over de oorzaken van het faillissement:
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"Door de coronacrisis is Verzoekster in financieel zw aar w eer beland. Sinds de
aanvang van de coronacrisis heeft Verzoekster haar omzet zien teruglopen. Als
gevolg van de maatregelen en de daarbij behorende lock dow n heeft zij zelfs
haar vestigingen moeten doen sluiten. Als gevolg van de lock dow n is vrijw el
de volledige omzet van Verzoekster w eggevallen.
Verzoekster heeft meerdere pogingen verricht om financieel het hoofd boven
w ater te houden. De overheidssteun w aar zij recht op had w as daartoe
onvoldoende. Verzoekster heeft meerdere pogingen verricht om met haar
verhuurders tot een overeenstemming te komen over huurvoorw aarden die
voor haar in de gegeven omstandigheden draagbaar zijn. Helaas hebben de
onderhandelingen slechts met een handjevol van de verhuurders tot
huurverlaging geleid, hetgeen onvoldoende is gebleken.
Al met al is Verzoekster niet langer in staat om aan haar verplichtingen te
voldoen. Verzoekster verkeert dan ook in de toestand dat zij is opgehouden te
betalen."
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De door het bestuur gegeven toelichting op de oorzaak van het faillissement
komt de curator niet onaannemelijk voor. De curator heeft het bestuur
niettemin verzocht om de toelichting nader te onderbouw en. Een reactie w ordt
in de komende verslagperiode verw acht.

22-09-2021
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In de vierde verslagperiode heeft de curator de nadere toelichting ontvangen
op de oorzaken van het faillissement. Dit betreft onder andere een
cijfermatige onderbouw ing over de omzetontw ikkeling van gefailleerde sinds
het uitbreken van de Corona-pandemie. Daaruit blijkt dat de omzet in de
maanden maart en april 2020 voor het grootste gedeelte is w eggevallen. In
mei 2020 neemt de omzet w eer toe, maar deze blijft in belangrijke mate
achter bij de omzetten in de vergelijkbare periodes in 2018 en 2019.
Ditzelfde geldt voor de omzetten in de maanden september tot en met
november 2020. In de maand december 2020 valt de omzet vrijw el geheel
w eg, in de maand januari 2021 valt deze geheel w eg en in de maand februari
2021 is de omzet nagenoeg nihil.

22-12-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
62
Toelichting
Per datum faillissement w aren er bij Company of 2006 62 personen w erkzaam
op basis van een arbeidsovereenkomst.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
62

29-03-2021
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Toelichting
Voor zover de curator bekend is, w aren er aan het einde van 2020 (circa) 62
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

25-2-2021

62

totaal

62

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het salaris over de maand februari 2021 w as nog niet voldaan. Met machtiging
van de rechter-commissaris heeft de curator ontslag aan alle personeelsleden
aangezegd. De curator heeft in dat kader een online personeelsbijeenkomst
georganiseerd.

29-03-2021
1

De administratieve afw ikkeling van het ontslag is in overleg met het UW V ter
hand genomen en er hebben gesprekken met het UW V plaatsgevonden over
de w ijze w aarop een en ander afgehandeld zou gaan w orden. Alle
w erknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UW V
kenbaar te maken. Het UW V heeft een online personeelsbijeenkomst
georganiseerd om het personeel te informeren over de procedure en de
verdere gang van zaken.
Bij Company of 2006 w as geen ondernemingsraad ingesteld. Er is geen
(andere) personeelsvertegenw oordiging.
Ter voldoening van de meldingsplicht ingevolge de W et Melding Collectief
Ontslag (W MCO) heeft de curator op 25 februari 2021 melding gedaan aan de
vakbonden van zijn voornemen om het voltallige personeel te ontslaan, zoals
bedoeld in artikel 3 lid 1 W MCO. De melding is verzonden aan De Unie, CNV en
RMU.
De curator heeft navraag gedaan naar de door gefailleerde ingediende
aanvragen onder de NOW -regeling. Voor de eerste, derde en vierde tranche
zijn voorschotten vastgesteld. Voor de tw eede tranche bestond geen recht op
subsidie. De curator gaat na of er recht bestaat op een nabetaling of dat er
een verplichting bestaat om ontvangen bedragen terug te betalen.

22-09-2021
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Door de curator is met toestemming van de rechter-commissaris aan een
accountant opdracht gegeven om de vereiste documenten op te stellen om
tot verantw oording te komen ten aanzien van de NOW -regeling. De
controlew erkzaamheden zijn gestart.
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3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Restant veiling
iPads
Inventaris
Restant inventaris
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 205,70
€ 1.452,00
€ 121.854,15

€ 0,00

€ 3.212,55
€ 126.724,40

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de w inkels van gefailleerde is bedrijfsinventaris aanw ezig. Deze is eigendom
van Company of 2006. Er is een beperkt aantal zaken van derden
aangetroffen.
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De curator zal - naar verw achting - voor het grootste gedeelte van de
inventaris een online veiling organiseren van de bedrijfsinventaris. Deze zal
medio april/mei 2021 plaatsvinden.
Voorafgaand aan het faillissement heeft de aandeelhouder van gefailleerde
een bureautaxatie laten uitvoeren van de inventaris. De curator heeft deze
taxatie laten verifiëren door een ander taxatiebureau.
De inventaris in de w inkels in Nijmegen is verkocht tegen een bedrag ad EUR
6.940,45 inclusief btw / EUR 5.735,91 exclusief btw . De koper w as de
verhuurder van deze bedrijfsruimte. De koopsom w erd verrekend met de
restantvordering van de verhuurder ad EUR 6.940,45 (inclusief btw ). Medio
april jl. w as deze vestiging nog niet ontruimd, terw ijl de huur door een eerdere
huuropzegging door gefailleerde als w as geëindigd. In het kader van een
minnelijke regeling omtrent de verplichting tot ontruiming is vervolgens
overeengekomen dat de restant huurschuld en de koopsom bij hoge
uitzondering met elkaar konden w orden verrekend.
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De inventaris in de w inkels Den Bosch, Leiden, Hoofddorp, Amersfoort en
Alkmaar is door de curator onderhands verkocht voor een totaalbedrag ad EUR
30.250 inclusief btw / EUR 25.000 exclusief btw . Omdat er reeds
voorbereidende w erkzaamheden voor de veiling van deze inventaris w as
verricht heeft de koper daarnaast een tegemoetkoming in de kosten van EUR
1.573 inclusief btw / EUR 1.300 exclusief btw voldaan.
De inventaris en restantvoorraad die de curator niet onderhands verkocht, is
door BVA Auctions geveild. De totale opbrengst daarvan is EUR 83.090,70
inclusief btw / EUR 68.670 exclusief btw .
Tijdens deze verslagperiode is nog een bedrag van EUR 205,70 gerealiseerd
bij de veiling van restantkavels. Dit bedrag is op de boedelrekening
ontvangen.

22-12-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.
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In de tw eede verslagperiode heeft de curator een deel van de inventaris
onderhands verkocht en een deel laten veilen.

23-06-2021
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Bij de veilingen is gebleken dat een aantal kavels niet w erd afgehaald door de
veilingkopers en dat er ook geen betaling w erd ontvangen. Binnenkort zal BVA
nog een extra veiling organiseren om deze kavels opnieuw aan te bieden.
De curator heeft nog een aantal iPads verkocht voor een totaalbedrag ad EUR
1452 incl. btw / EUR 1.200 ex btw .
Daarnaast is in het kader van veilingen van resterende zaken nog een
totaalbedrag van EUR 3.212,55 incl. btw / EUR 2.844,99 ontvangen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad kleding

€ 217.207,00

€ 0,00

totaal

€ 217.207,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

22-09-2021
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er sprake van een
voorraad van circa 32.000 stuks kleding. Deze w as verspreid over de
verschillende vestigingen. De kleding is van het merk Zizzi.
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Gedurende de periode 18 tot en met 31 maart 2021 heeft de curator de
w inkels tijdelijk heropend. In verband met de toen door de overheid
voorgeschreven COVID-19 maatregelen konden klanten uitsluitend op afspraak
de w inkels bezoeken. Ondanks deze beperkende maatregel kon toch een
behoorlijk deel van de aanw ezige voorraad w orden uitverkocht. Deze
uitverkoop w erd in opdracht van de curator begeleid door het Nederlands
Taxatie- en Adviesbureau.
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De vanuit de w inkels verkochte voorraad heeft een bedrag ad EUR 213.819
inclusief btw / EUR 176.710 exclusief btw opgebracht. De opbrengst is door de
curator ontvangen. Een deel van deze opbrengst w erd ontvangen via PINbetalingen op de eigen bankrekening van Company of 2006. Het gaat om een
totaalbedrag van EUR 60.663,67. Het andere deel w erd ontvangen via door de
curator gebruikte huurpinautomaten. Het gaat om een totaalbedrag ad EUR
153.212,81. Per saldo is er dus een bedrag ad EUR 213.876,48 ontvangen en
dat betekent dat er een positief kasverschil bestaat van EUR 57,48. Dit w ordt
verklaard doordat de gerealiseerde omzet w erd gerapporteerd in hele euro’s
en er dus een afrondingsverschil bestaat.
Door de curator zal het in de verkopen begrepen btw -bedrag w orden
aangegeven als boedelschuld.
Van het bedrag ad EUR 176.710 (dus: opbrengst ex btw ) heeft de curator een
bedrag ad EUR 10.602,60 als royaltyvergoeding dienen af te dragen aan Ball
Group Denmark in verband met rechten die zij ten aanzien van de voorraad
geldend maakte.
De restantvoorraad in de w inkels Den Bosch en Leiden is door de curator
verkocht voor een totaalbedrag EUR 3.388 inclusief btw / EUR 2.800 exclusief
btw . Voor zover er in de andere w inkels nog restantvoorraad w as, is deze
door de curator geveild. De opbrengst daarvan is inbegrepen in het bedrag dat
onder "inventaris" is verantw oord.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voorafgaand aan het faillissement heeft de aandeelhouder van gefailleerde
een bureautaxatie laten uitvoeren van de voorraad. De curator heeft deze
taxatie laten verifiëren door een ander taxatiebureau. In dat kader zijn
meerdere steekproeven genomen op de aanw ezigheid van de voorraad.
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De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de voorraad en hoe
deze ten behoeve van de boedel te gelde kunnen w orden gemaakt.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de verkopen vanuit de w inkels
tot en met 30 maart 2021 voortgezet en daarna de resterende voorraad
onderhands en via een veiling verkocht.

3.8 Andere activa

23-06-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo Rabobank per datum faillissement

Boedelbijdrage

€ 48.474,74

Muntgeld

€ 836,72

Briefgeld

€ 5.780,00

totaal

€ 55.091,46

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.
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De w ebw inkel (w w w .zizzi.nl) valt niet in het faillissement. Deze w ordt sinds
jaar en dag geëxploiteerd door Ball Group Denmark ApS.
De merkrechten van de kleding behoren niet tot de boedel.
De klanten van Zizzi konden lid w orden van de door Ball Group Denmark ApS
georganiseerde Club Zizzi. De curator heeft op dit moment geen aanleiding om
te veronderstellen dat de klantgegevens tot de boedel van Company of 2006
behoren.
In de tw eede verslagperiode is het muntgeld dat in de kassa's aanw ezig w as
afgestort. Tevens is het briefgeld dat in de kassa's aanw ezig w as in de
daarvoor bestemde kluizen van Brinks in de w inkels afgestort. Die bedragen
zijn door Brinks op de Rabobank rekening gestort en vervolgens doorgestort
naar de boedelrekening.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft onderzoek gedaan naar overige activa.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Restitutie Eneco

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 170,84

Diverse debiteuren

€ 3.550,73

totaal

€ 3.721,57

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Blijkens de eigen aangifte tot faillietverklaring zou er een bedrag ad EUR
3.550,73 aan vorderingen op debiteuren openstaan. De curator heeft een
specificatie ontvangen. Volgens de directie van gefailleerde zouden deze
bedragen inmiddels ontvangen zijn. De curator dient dit nog na te gaan.
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Na het uitspreken van het faillissement zijn er nog meerdere bedragen op de
bij Rabobank aangehouden betaalrekening ontvangen. Het betreft onder
andere bedragen die afkomstig zijn van de betaaldienstverlener van Company
of 2006, alsmede een betaling van NOW -gelden. Een aantal w eken geleden is
het bedrag ad EUR 84.718,47 van deze ontvangen bedragen door Rabobank
overgemaakt vanaf de betaalrekening naar de boedelrekening. Daarna zijn
nog enkele bedragen ontvangen en die moeten nog door Rabobank naar de
betaalrekening overgeboekt w orden.
In de tw eede verslagperiode zijn er nog meerdere betalingen ontvangen op
door gefailleerde gesloten verzekeringen (zoals een verzuimverzekering). In
totaal w erd er in dat kader een bedrag ad EUR 21.896,36 ontvangen.
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In de derde verslagperiode heeft de curator een teruggave van de
Belastingdienst ontvangen van EUR 12.878 in het kader van de W et
tegemoetkomingen loondomein (W tl). Door de Belastingdienst is een aanslag
voor een bedrag ad EUR 1.359 verrekend, zodat per saldo een bedrag ad EUR
11.519 op de boedelrekening is ontvangen.

22-09-2021
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In de vierde verslagperiode heeft de curator een restitutie van een bedrag
van € 170,84 ontvangen van Eneco (energie).
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Navraag bij de directie naar de status van de vorderingen op debiteuren.
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Door Company of 2006 dient nog een eindverantw oording afgelegd te
w orden inzake de NOW 1, NOW 3 en NOW 4-subsidieregeling. Voor NOW 1
heeft de curator uitstel tot begin februari 2022 voor het indienen van de
vereiste accountantsverklaring. Voor NOW 3 en NOW 4 dient de volledige
eindverantw oording, inclusief de daarbij behorende derdenverklaringen, nog
plaats te vinden. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft een
accountant inmiddels opdracht gekregen om de noodzakelijke
w erkzaamheden te verrichten. De controlew erkzaamheden zijn gestart.
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Voor NOW 2 is door Company of 2006 geen aanvraag ingediend.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

29-03-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Company of 2006 maakte geen gebruik van een kredietfaciliteit. Bij Rabobank
w erd een betaalrekening aangehouden. Bij het uitspreken van het
faillissement w erd een creditsaldo op deze rekening aangehouden. Het
creditsaldo per 22 februari 2021 (dag voor faillissement) w as EUR 48.474,74.
Dit bedrag is naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Er w as één leaseovereenkomst gesloten voor een personenw agen voor de
countrymanager van gefailleerde. Deze leaseovereenkomst is beëindigd en de
auto is bijde leasemaatschappij ingeleverd.

29-03-2021
1

Er w as een overeenkomst gesloten voor inloopmatten in een aantal w inkels.
Deze w as voorafgaand aan het faillissement al beëindigd tegen 31 maart
2021.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheidsrechten gevestigd.

29-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

29-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er w as geen sprake van eigendomsvoorbehouden op de voorraad.

29-03-2021
1

Gebleken is dat een aantal inventariszaken onder eigendomsvoorbehoud w as
geleverd. Deze zijn afgegeven aan de desbetreffende rechthebbende.

23-06-2021
2

5.6 Retentierechten
Er is geen retentierecht ingeroepen.

29-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Het recht van reclame is niet ingeroepen.

29-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-03-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Het beëindigen van de leaseovereenkomst voor de personenw agen.

29-03-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Company of 2006 w aren
de w inkels gesloten in verband met de van overheidsw ege opgelegde
COVID19-maatregelen. De curator heeft in eerste instantie geen gebruik
gemaakt van de beperkte mogelijkheid om klanten kleding te laten bestellen
en deze in de w inkels af te laten halen.

29-03-2021
1

Vanaf 18 maart 2021 zijn de w inkels alsnog opengegaan en konden klanten
gebruik maken van de ruimere mogelijkheden om op afspraak de w inkels te
bezoeken. De curator heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - een
Mega Fashion-sale georganiseerd, w aarbij klanten via de w ebsite
w w w .fashion-sale.nl afspraken konden maken. Deze Mega Fashion-sale loopt
tot en met 31 maart 2021. Deze einddatum houdt verband met het einde van
de arbeidsovereenkomsten van de w erknemers.

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële verslaglegging over de Mega Fashion-sale is nog niet opgesteld.
Deze volgt in het volgende openbaar verslag.

29-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De Mega Fashion-sale w ordt in opdracht van de curator begeleid door het
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau. De curator heeft in dit kader regelmatig
overleg met het NTAB en met de countrymanager van Company of 2006 om
deze verkoop in goede banen te leiden. In het kader van de verkoop van de
kleding zijn tevens afspraken gemaakt met de merkgerechtigde, die een
percentage van de opbrengst zal ontvangen.

29-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzocht of er interesse is in een doorstart van de
onderneming. Op dit moment is het niet mogelijk gew eest om een doorstart te
realiseren.

29-03-2021
1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

23-06-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 0,00

29-03-2021
1

Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

29-03-2021
1

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft onderzocht of er interesse is in een doorstart van de
onderneming.

29-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft meerdere administratieve bescheiden ontvangen. Deze
dienen nog nader bestudeerd te w orden. De eerste indruk van de curator is
dat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat er niet aan de
boekhoudplicht zou zijn voldaan.

29-03-2021
1

De curator beschouw d dit punt als afgew ikkeld. Het beeld van de curator is dat
de administratie aan de daartoe te stellen vereisten voldoet.

22-09-2021
3

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de aanw ezige
papieren administratie van gefailleerde extern opgeslagen. Na verloop van
de bew aartermijnen zal de administratie w orden vernietigd.

22-12-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2020: nog niet opgesteld. Termijn nog niet verstreken ten tijde van het
faillissement.
2019: 25 februari 2020 (tijdig)
2018: 20 februari 2019 (tijdig)
2017: 13 september 2018 (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2019 is voorzien van een samenstellingsverklaring van
Deloitte.

29-03-2021
1

In de jaarrekeningen 2018 en 2019 van Company of 2006 BV is opgenomen
dat de w aarderingsgrondslag is gebaseerd op continuïteit van de
onderneming. Omdat er sprake w as van een negatief eigen vermogen van de
vennootschap bestond er een onzekerheid over de continuïteit van de
vennootschap. Tegen die achtergrond heeft de aandeelhouder van Company
of 2006 een garantie op zich genomen: "Mother company (...) guarantees
that Zizzi B.V. w ill be able to meet its commitments and liabilities. It w ill also
not claim its long- and short term debts until liquidity and solvency of Zizzi
B.V. w ill allow this." De curator correspondeert met de aandeelhouder en de
bestuurder van Company of 2006 over deze garantieverplichting.

22-12-2021
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap (7 juli 2004) w as de
vordering tot volstorting van de aandelen op faillissementsdatum reeds
verjaard op grond van artikel 3:307 lid 1 BW . Een nader onderzoek naar de
volstorting van de aandelen acht de curator daarom niet opportuun.

29-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

Toelichting
De curator heeft in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek een aantal
vragen gesteld aan het bestuur. Hij verw acht daar in de komende
verslagperiode een reactie op te krijgen. De curator heeft op dit moment
echter geen aanleiding om onbehoorlijk bestuur te veronderstellen.

29-03-2021
1

22-09-2021
3

Ook van buitenstaanders zijn geen signalen ontvangen dat er sprake zou zijn
van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-03-2021
1

Toelichting
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.
Nee

23-06-2021
2

Toelichting
Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is
gew eest van Paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

29-03-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht onderzoek naar de administratie.

29-03-2021
1

Door de curator is onderzoek gedaan naar verschillende financiële mutaties in
de periode voorafgaande aan het faillissement.

23-06-2021
2

De curator heeft nader onderzoek gedaan in de (financiële) administratie van
gefailleerde. Daarnaast zijn aanvullende vragen gesteld. Verder
correspondeert de curator over een garantieverplichting van de
moedervennootschap.

22-12-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 216.283,34

29-03-2021
1

Toelichting
De omvang van de boedelschulden is nog niet bekend. De curator verw acht in
ieder geval boedelvorderingen van het UW V en verhuurders. Het thans
genoemde bedrag betreft vorderingen die door een aantal verhuurders
kenbaar w erden gemaakt. Er heeft nog geen enkele controle op deze
vorderingen plaatsgevonden.
€ 368.396,50

23-06-2021
2

Toelichting
Dit betreft de vorderingen die kenbaar zijn gemaakt door de verhuurders. Een
aantal verhuurders heeft nog geen vordering bekend gemaakt. De curator
heeft meerdere verhuurders verzocht om een nadere onderbouw ing w aarna
deze op juistheid zullen w orden onderzocht.
€ 46.627,32
Toelichting
Door het UW V zijn preferente boedelvorderingen kenbaar gemaakt voor een
totaalbedrag van € 197.770,34. Met toestemming van de rechter-commissaris
heeft de curator deze preferente boedelvorderingen inmiddels aan het UW V
voldaan. De curator verw acht niet dat er andere hogere of gelijk
gerangschikte boedelschuldeisers zijn/zullen komen (anders dan de kosten
van de afw ikkeling van het faillissement). Met het UW V is afgesproken dat
mocht er onverhoopt toch een te hoog bedrag zijn uitgekeerd als gevolg van
andere opkomende of bekend gew orden boedelvorderingen er een restitutie
zal plaatsvinden.
€ 121,00 ClaimsAgent
€ 46.506,32 verhuurders

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-12-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De definitieve omvang is nog niet bekend. Volgens de opgave van Company of
2006 bij de eigen aangifte zou er een bedrag ad circa EUR 77.000 verschuldigd
zijn aan de Belastingdienst.
€ 29.928,00

29-03-2021
1

23-06-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De definitieve omvang is nog niet bekend.
€ 160.708,93

29-03-2021
1

22-12-2021
4

Toelichting
Door het UW V zijn preferente vorderingen voor een totaalbedrag van EUR
160.708,93 kenbaar gemaakt.
€ 26.525,67 ex art. 66 lid 3 W W , gelijke rangorde fiscus
€ 134.183,26 ex art. 66 lid 1 W W , ex art. 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.428,05

23-06-2021
2

Toelichting
Loonvorderingen ex art. 3:288 sub e BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

29-03-2021
1

27

22-12-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 119.120,24

29-03-2021
1

Toelichting
Volgens de opgave van Company of 2006 bij de eigen aangifte zou er een
bedrag ad circa EUR 375.000 verschuldigd zijn aan handelscrediteuren.
Het thans genoemde bedrag betreft vorderingen die door een aantal
schuldeisers kenbaar w erden gemaakt. Er heeft nog geen enkele controle op
deze vorderingen plaatsgevonden.

€ 30.980,85

23-06-2021
2

€ 425.923,30

22-12-2021
4

Toelichting
Daarnaast is er nog sprake van tw ee betw iste concurrente vorderingen van
in totaal € 55.408,59.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken.
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan op dit moment nog
geen definitieve uitspraak w orden gedaan.

29-03-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteuren kunnen hun vorderingen kenbaar maken via w w w .claimsagent.nl.

29-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig
w aarbij Company of 2006 partij is.

29-03-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

29-03-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

29-03-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

29-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Plan van aanpak
- Afronden verkoop vanuit de w inkels;
- (financiële) afw ikkeling van de verkoopperiode;
- verzorgen fiscale aangiftes;
- afw ikkelen van huurovereenkomsten;
- openbare verkoop inventaris;
- incasso debiteurenvorderingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- afw ikkelen rechten van derden;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

29-03-2021
1

Plan van aanpak
- verzorgen fiscale aangiftes;
- controleren aanmeldingen van huurvorderingen;
- veiling restant inventaris;
- incasso debiteurenvorderingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

23-06-2021
2

Plan van aanpak
- verzorgen fiscale aangiftes;
- controleren aanmeldingen van huurvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

22-09-2021
3

Plan van aanpak
- verzorgen fiscale aangiftes;
- afw ikkeling NOW -regelingen;
- controleren aanmeldingen van huurvorderingen;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- correspondentie over garantieverplichting aandeelhouder;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementsw erkzaamheden.

22-12-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van
afw ikkeling van het faillissement.

29-03-2021
1

Op dit moment kan nog geen uitspraak w orden gedaan over de termijn van
afw ikkeling van het faillissement.

23-06-2021
2

De termijn voor het afw ikkelen van het faillissement is nog onzeker. In verband
met de termijnen van het UW V voor het afhandelen van de NOW -regeling lijkt als zou blijken dat er recht op een nabetaling bestaat - een afw ikkeling in de
tw eede helft van 2022 op zijn vroegst haalbaar.

22-09-2021
3

Op zijn vroegst tw eede helft 2022.

22-12-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

22-12-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden in een faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

29-03-2021
1

