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

6
28-07-2022
F.09/21/47
NL:TZ:0000184878:F001
30-03-2021

R-C
Curator

mr. H.J. van Harten
mr W.T.N. Vlasveld

Algemene gegevens
Naam onderneming
Super Stapper B.V. handelend onder de naam Peppermint

30-04-2021
1

Gegevens onderneming
Super Stapper B.V. h.o.d.n. Peppermint
Hoogstraat 4
2312 JA LEIDEN

30-04-2021
1

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen:
SBI-code: 47721 - W inkels in schoenen
Failliet exploiteert een schoenenw inkel in het centrum van Leiden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 554.122,00

€ 11.167,00

€ 258.760,00

2021

€ 7.255,00

€ -54.247,00

2020

€ 365.946,00

€ -61.708,00

Toelichting financiële gegevens

30-04-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor vermelde gegevens komen uit de jaarrekening over 2019 en het
tussentijds rapport 2021 per 22 maart 2021 met conceptcijfers over 2020.
Beide stukken w aren bij het faillissementsrekest gevoegd.

30-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

30-04-2021
1

Toelichting
Er w aren 3 vaste krachten en 4 oproepkrachten in dienst. Van één
oproepkracht is de arbeidsovereenkomst op 31 maart 2021 afgelopen.

Boedelsaldo
€ 4.312,42

30-04-2021
1

Toelichting
Op de boedelrekening zijn de navolgende bedragen ontvangen:
een restitutie van EUR 1.366,85
kasgeld van EUR 405,95
ontvangsten van doordraaien w inkel EUR 2.556,97
Verder zijn de navolgende kosten door de curator voldaan:
bankkosten i.v.m. kasstortingen EUR 6,00
kosten lunch personeel EUR 11,35
Op de rekening van failliet bij ABN AMRO stond op datum faillissement een
bedrag van EUR 44.737,09. Door verkopen na datum faillissement is hier nog
eens ongeveer EUR 90.000,00 bijgekomen. Het saldo w ordt naar verw achting
spoedig overgemaakt op de boedelrekening.

€ 172.934,02

30-07-2021
2

Toelichting
Op de boedelrekening zijn navolgende bedragen ontvangen:
het op faillissementsdatum aanw ezige banksaldo: EUR 45.062,26
opbrengst verkopen na datum faillissement: EUR 114.143,44
opbrengst verkoop activa: EUR 6.836,50
restituties: EUR 3.296,12

€ 134.396,71
Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen door navolgende betalingen:
betaling Greenchoice: EUR 2.616,84
bankkosten: EUR 15,90
creditrente: EUR 90,03
betaling boedelvordering verhuurder: EUR 19.664,91
betaling boedelvordering UW V: EUR 16.704,63

01-11-2021
3

Op de boedelrekening is een bedrag van EUR 555,00 van de belastingdienst
ontvangen.

€ 112.478,03

01-02-2022
4

Toelichting
Het boedelsaldo is de afgelopen verslagperiode afgenomen door navolgende
betalingen:
betaling salaris curator t/m 28-10-2021: EUR 22.211,51
betaling aanvullende boedelvordering UW V: EUR 1.527,13
bankkosten: EUR 15,90
creditrente: EUR 40,28.
Op de boedelrekening is ontvangen een premierestitutie inzake verzekeringen
van EUR 1.876,14.

€ 112.462,34

29-04-2022
5

Toelichting
Het boedelsaldo is afgenomen met EUR 15,69. Dit betreft creditrente dat door
Rabobank in rekening is gebracht.

€ 120.877,77
Toelichting
Het saldo is gew ijzigd door in rekening gebrachte creditrente ad € 16,57 en
het ontvangen bedrag aan tegemoetkoming NOW ad € 8.432,00.

Verslagperiode

28-07-2022
6

Verslagperiode
van
30-3-2021

30-04-2021
1

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

30-07-2021
2

t/m
29-7-2021
van
30-7-2021

01-11-2021
3

t/m
28-10-2021
van
29-10-2021

01-02-2022
4

t/m
31-1-2022
van
1-2-2022

29-04-2022
5

t/m
28-4-2022
van
29-4-2022

28-07-2022
6

t/m
27-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 36 min

2

30 uur 54 min

3

11 uur 12 min

4

9 uur 36 min

5

5 uur 12 min

6

3 uur 36 min

totaal

108 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren t/m verslagperiode 3: 91 uur en 42 minuten.

01-11-2021
3

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 4: 101 uur en 18 minuten.

01-02-2022
4

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 5: 106 uur en 30 minuten.

29-04-2022
5

Totaal bestede uren t/m verslagperiode 6: 110 uur en 6 minuten.

28-07-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 13 oktober 1983.
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 15.882,31.

30-04-2021
1

De enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is De Brossois Beheer B.V.
De bestuurders van De Brossois Beheer B.V. zijn de heren E.J.J.H. de Neut
Brossois en R.D.B. de Neut Brossois

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

30-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van failliet zijn, op de inventaris- en goederenverzekering
na, opgezegd.

30-04-2021
1

Alle verzekeringen zijn nu de w inkel van failliet is gesloten inmiddels beëindigd.

30-07-2021
2

1.4 Huur
Het w inkelpand aan de Hoogstraat 4 in Leiden w erd gehuurd.
De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.
De huurovereenkomst zal uiterlijk per 1 juli 2021 zijn geëindigd.

30-04-2021
1

De huurovereenkomst is tot een einde gekomen en het w inkelpand is
opgeleverd.

30-07-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van failliet heeft hierover het volgende verklaard:

30-04-2021
1

Failliet exploiteert de w inkel sinds 2015. De schoenenbranche is, mede door de
opkomst van w ebw inkels, veranderd. Van begin af aan zijn er dus uitdagingen
gew eest. Door het Covid-19-virus is de omzet afgelopen jaar nog verder
achteruit gegaan. De sluiting van de w inkels in december 2020 en een
terugbetaling van (een gedeelte van) de NOW -vergoeding hebben de
bestuurder doen besluiten het faillissement aan te vragen. Om de w inkel door
te laten draaien, zou de (afbestelde) zomercollectie en de w intercollectie
2021/2022 nodig zijn en er w as niet voldoende zekerheid dat deze
bestellingen betaald zouden kunnen w orden.
De curator streeft ernaar om in de komende verslagperiode een eigen
onderzoek naar de oorzaken van het faillissement te starten.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

30-04-2021
1

Toelichting
Er w aren 3 vaste medew erkers en 4 oproepkrachten in dienst.
Van één oproepkracht is de tijdelijke arbeidsovereenkomst op 31 maart 2021
geëindigd, zij is per die datum niet meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

30-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-4-2021

7

De personeelsleden zijn met toestemming van de rechtercommissaris ontslagen bij brief van 2 april 2021.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
30-04-2021
1

Bespreking bestuurder
Contact met rechter-commissaris
Het opstellen en verzenden van ontslagbrieven
Correspondentie en telefonisch contact met w erknemers
Correspondentie en telefonisch contact met het UW V
Correspondentie en telefonisch contact met bestuurder

01-02-2022
4

Contact met adviseur van oud-w erknemers
Contact met oud-w erknemer
Contact m.b.t. NOW 3

29-04-2022
5

Contact met accountant m.b.t. NOW 3
Divers telefonisch en schriftelijk contact met UW V inz. NOW

28-07-2022
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet beschikt niet over onroerende
zaken
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De bedrijfslocatie in Leiden w erd gehuurd.

30-04-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster

30-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op bedrijfslocatie is een inventaris aangetroffen bestaande uit o.a. stellingen,
verkooprekken, banken, spiegels en een toonbank.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

30-04-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is geen sprake van verstrekte zekerheden. Van botsende rechten tussen de
bank en de fiscus is geen sprake.

30-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Op het moment dat het eerste verslag w ordt ingediend, is de w inkel nog open
voor een opheffingsuitverkoop. Zodra de w inkel is gesloten (uiterlijk half mei),
zal getracht w orden om de resterende voorraad en inventaris te verkopen aan
een opkoper.

30-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 116.700,41

€ 116.700,41

totaal

€ 116.700,41

€ 116.700,41

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement w aren er 3143 paar schoenen en 499 overige artikelen
op voorraad. Deze artikelen w aren eigendom van de B.V., er w as geen sprake
van eigendomsvoorbehoud en er rustte geen pandrecht op. De volledige
verkoopopbrengst komt derhalve toe aan de boedel.

30-04-2021
1

Na contact te hebben gehad met een taxateur, heeft de curator besloten om
een 'opheffingsuitverkoop' te houden. De verw achting w as dat de schoenen
voor ongeveer EUR 5,00 per paar konden w orden verkocht aan een opkoper.
De schoenen w orden nu met (hoge) korting verkocht, in de eerste 4 w eken
heeft dit ongeveer EUR 75.000,00 excl. BTW opgeleverd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zodra de opzegtermijn voor de w erknemers is verlopen of het verkopen vanuit
de w inkel onvoldoende oplevert, zullen de resterende schoenen (en inventaris)
verkocht w orden aan een opkoper. Verschillende geïnteresseerde partijen
hebben zich al bij de curator gemeld.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Restitutie Belastingdienst

€ 2.672,00

€ 2.672,00

Inventaris en restvoorraad

€ 5.650,00

€ 5.650,00

Restitutie verzekeringen

€ 3.242,99

€ 3.242,99

€ 45.062,26

€ 45.062,26

Restitutie G/W /L

€ 624,12

€ 624,12

Saldo kasgeld

€ 405,95

€ 405,95

€ 57.657,32

€ 57.657,32

Saldo rekening ABN AMRO

totaal

Toelichting andere activa

30-04-2021
1

Toelichting andere activa
Tijdens het eerste bezoek aan de w inkel is EUR 405,95 aan kasgeld
aangetroffen. Dit kasgeld is meegenomen en gestort op de boedelrekening.

30-04-2021
1

Per datum faillissement bedroeg het saldo op de rekening van failliet bij ABN
AMRO EUR 44.737,09. Dit bedrag is, ondanks herhaaldelijk verzoek, nog niet
overgemaakt naar de boedelrekening. De verw achting is dat dit spoedig zal
gebeuren.
De inventaris van failliet en de voorraad die resteerde na sluiting van de w inkel
is verkocht voor een bedrag van EUR 5.650,00 (exclusief btw ).

30-07-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is er nog een premierestitutie verzekeringen
ontvangen van EUR 1.876,14.

01-02-2022
4

Failliet heeft nog recht op een bedrag van EUR 8.432,00 uit hoofde van NOW 3.
Dit bedrag moet nog op de boedelrekening ontvangen w orden.

29-04-2022
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Tellen en storten kasgeld
Veelvuldig contact met bank m.b.t. overmaking banksaldo

Contact en correspondentie verzekeringsmaatschappij inzake restitutie.

30-04-2021
1

01-02-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

30-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking bestuurder

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

30-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

30-04-2021
1

Failliet bankiert bij ABN AMRO Bank.
De bank is verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening.
Er w as geen sprake van een bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

30-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

30-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

30-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

30-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

30-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

30-04-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1e aanschrijving banken
Contact met ABN AMRO Bank
Controle boedelrekening

30-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris is de w inkel nog open voor een
opheffingsuitverkoop t/m 30 april 2021.

30-04-2021
1

De w erknemers zijn tot 14 mei 2021 in dienst. Inmiddels is w ederom om
machtiging aan de rechter-commissaris verzocht om tot 14 mei 2021 open te
zijn.

6.2 Financiële verslaglegging
Tot 28 april 2021 bedraagt de opbrengst van de opheffingsuitverkoop
ongeveer EUR 75.000 excl. BTW .

30-04-2021
1

Tot 7 mei 2021 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de
w inkel opengehouden voor een opheffingsuitverkoop. In totaal heeft de
uitverkoop een bedrag van EUR 116.700,41 (inclusief btw ) aan omzet
opgeleverd.

30-07-2021
2

De curator heeft voor het openhouden van de w inkel EUR 2.730,01 (inclusief
btw ) aan kosten gemaakt. Hierin zijn niet meegenomen de boedelvorderingen
van de verhuurder voor de huur over de verschuldigde huur vanaf datum
faillissement en de vordering van het UW V voor het overnemen van de
loonverplichting van failliet.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft regelmatig contact met de w erknemers en de bestuurder om
de w erkzaamheden te bespreken. Dagelijks verneemt de curator van de
bestuurder w at de dagomzet is. Verder brengt de curator regelmatig een
bezoek aan de w inkel en houdt hij de voorraden in de gaten. In het geval dat
de w erknemers een vraag hebben, nemen zij telefonisch contact op met het
kantoor van de curator. De kortingstarieven w orden in overleg met de
w erknemers en de bestuurder vastgesteld.

30-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met verschillende partijen contact gehad over een eventuele
overname/doorstart, maar dit heeft niet mogen baten. Er w as slechts interesse
in een overname van de voorraad en (eventueel) de inventaris.

30-04-2021
1

6.5 Verantwoording
Geen.

30-04-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

30-04-2021
1

Geen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

30-04-2021
1

Geen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

30-04-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van failliet heeft de boekhouding aan de curator overhandigd.
De curator is nog niet toegekomen aan een uitvoerig onderzoek naar de
boekhouding. Hier zal in de komende verslagperiode mee gestart w orden. Op
het eerste gezicht ziet de boekhouding er in orde uit.

30-04-2021
1

De curator heeft geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

01-11-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De bestuurder heeft toegelicht dat de jaarrekeningen over 2019 niet tijdig zijn
gedeponeerd. De verklaring hiervoor w as dat de vaste boekhouder van failliet
ernstig ziek w as. In de komende verslagperiode zal hier een onderzoek naar
w orden verricht.

30-04-2021
1

De curator heeft besloten naar aanleiding van de te late deponering geen actie
te ondernemen, daar niet valt te onderbouw en dat die te late deponering een
belangrijke oorzaak is van het faillissement en er andere oorzaken zijn aan te
w ijzen.

01-11-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

30-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 1983. Mochten de aandelen niet zijn
volgestort, dan is deze verplichting inmiddels verjaard. De curator zal derhalve
geen onderzoek verrichten.

30-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

30-04-2021
1

Nog geen oordeel.

Nee

01-11-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-04-2021
1

Nog geen oordeel.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nadat de w inkel van failliet is gesloten, de activa zijn verkocht en de
huurlocatie is opgeleverd, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
starten.

30-04-2021
1

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is tot de conclusie gekomen dat
geen sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW en er
geen paulianeuze transacties hebben plaatsgehad.

01-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In ontvangst nemen administratie, gesprek met de bestuurder en onderzoek in
het handelsregister.

30-04-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

30-04-2021
1

Salaris curator: P.M.
UW V: P.M.
Huur: P.M.

€ 38.986,38

30-07-2021

Toelichting

2

UW V: EUR 16.704,63
Verhuurder: EUR 19.664,91
Greenchoice: EUR 2.616,84

€ 0,00

01-11-2021
3

Toelichting
Salaris curator: PM
De boedelvorderingen van het UW V, de verhuurder en Greenchoice zijn in de
afgelopen verslagperiode voldaan.

€ 0,00

01-02-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende boedelvordering ingediend ter zake de
pensioenpremie van EUR 1.527,13. Deze boedelvordering is de afgelopen
verslagperiode door de curator voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 68,00

30-04-2021
1

€ 0,00

30-07-2021
2

Toelichting
De door de fiscus ingediende vordering van EUR 68 is inmiddels verrekend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

30-04-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 12.230,25
Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van EUR 12.230,25.

8.4 Andere pref. crediteuren

30-07-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

30-04-2021
1

De vordering van de verhuurder is nog niet bekend.

Toelichting

30-07-2021
2

De vordering van de verhuurder is inmiddels bekend en geplaatst als
boedelvordering en concurrente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

30-04-2021
1

Toelichting
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven om hun vordering in
te dienen.
Op dit moment hebben vijf crediteuren hun vordering ingediend.

8

30-07-2021
2

9

01-11-2021
3

9

01-02-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.599,08

30-04-2021
1

€ 65.925,73

30-07-2021
2

Toelichting
Acht crediteuren hebben een vordering in het faillissement ingediend.

€ 66.024,73

01-11-2021
3

€ 69.248,29

01-02-2022
4

Toelichting
Het UW V heeft een aanvullende concurrente vordering ingediend.
De vordering van het UW V zal nog w ijzigen aan de hand van de vaststelling
van de derde periode NOW -subsidie die door failliet w erd aangevraagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het ziet er evenw el naar uit dat aan de crediteuren een uitkering zal kunnen
w orden gedaan.

30-04-2021
1

Hoew el het nog te vroeg is om een definitieve uitspraak te doen over een
mogelijk uitkering aan de crediteuren, lijkt het erop dat de concurrente
crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien.

30-07-2021
2

De curator zal op korte termijn - nadat de aan failliet toegekende NOW subsidie is vastgesteld - overgaan tot afw ikkeling van dit faillissement en
verw acht nog altijd de concurrente crediteuren een uitkering te kunnen doen.

01-11-2021
3

Er is verzocht om vaststelling van de NOW -subsidie (derde periode). Er is
echter nog geen reactie van het UW V gekomen w aardoor de definitieve hoogte
van de vordering van het UW V nog niet duidelijk is.

01-02-2022
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bespreking bestuurder
Beoordelen stukken
Contact verhuurder
Contact en aanschrijven crediteuren
Verw erken post
Bevestigen van vorderingen
Opstellen crediteurenlijst

beoordelen stukken
contact verhuurder
verw erken en bevestigen vorderingen

Beoordelen stukken
Correspondentie en bevestigen vorderingen.

30-04-2021
1

30-07-2021
2

01-02-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

30-04-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-04-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking bestuurder.

30-04-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode(n) zullen de navolgende w erkzaamheden
w orden verricht:

30-04-2021
1

W erkzaamheden met betrekking tot de opheffingsuitverkoop
Verkopen van restvoorraad en inventaris
Onderzoek oorzaak faillissement
Inventariseren crediteuren
Rechtmatigheidsonderzoek
Afw ikkelen faillissement

Rechtmatigheidsonderzoek
Afw ikkelen faillissement

30-07-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog geen oordeel.

30-04-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-10-2022

28-07-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij Plan van aanpak.

30-04-2021
1

Div. gevoerde correpondentie en telefonisch overleg met UW V ivm NOW .

28-07-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

