OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE
(ex artikel 73a Faillissementswet)
Nummer:
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Gegevens onderneming
Faillissements-/ surseancenummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming

Datum:

3 oktober 2013

: Steppin’ Out B.V. (hierna: “Steppin’ Out”)
: C 13/13/410 F, C/13/13/44 S
: Surséance van betaling: 6 juni 2013
Faillissement: 14 juni 2013
: mr. drs. J.L.M. Groenewegen
: mr. I.M. Bilderbeek
: Volgens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel betreffen de
activiteiten: “Concerndiensten binnen eigen concern. Winkels in
bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment). Winkels
gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g.”
Steppin’ Out was actief in de retailbranche. In 1983 is Steppin’
Out gestart als een typische studentenwinkel. Inmiddels is
Steppin’ Out uitgegroeid tot een bekend kledingmerk met
veertien vestigingen en een webshop. Naast een private label
collectie van Steppin’ Out verkocht Steppin’ Out ook merken als
Lacoste, Franklin & Marshall, River Woods en Barbour.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode faillissement
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 2010: € 11.111.000 (netto-omzet)
2011: € 10.910.000 (netto-omzet)
2012: € 7.829.000 (netto-omzet)
: 125
: € 97.662,20.
: 14 juli 2013 tot en met 2 oktober 2013
: 64 uren
: 354 uren en 19 minuten (incl. 122 uren en 36 minuten surséance)

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

: De vennootschap Steppin’ Out werd bij notariële akte van
13 februari 1987 opgericht.
De aandelen in Steppin’ Out worden gehouden door Steppin’ In
B.V. De aandelen in die vennootschap worden (indirect)
gehouden door drie natuurlijke personen: de heer Beer (64%), de
heer Groen (18%) en de heer Bultenaar (18%).
Steppin’ In is enig bestuurder van Steppin’ Out. Enig bestuurder
van Steppin’ In is MG B.V. Enig bestuurder en enig
aandeelhouder van MG B.V. is de heer M. Groen.
Medio 2012 heeft Steppin’ In de aandelen in Steppin Out
overgenomen van Steppin’ Out Beheer B.V.
Op 6 juni 2013 is aan Steppin’ Out voorlopige surséance van
betaling verleend, met aanstelling van mr. drs. J.L.M.
Groenewegen tot bewindvoerder. De toestand van de boedel was
zodanig dat er geen vooruitzichten waren voor betaling van de
schuldeisers, waarna de surséance van betaling is ingetrokken
onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement.

1.2

Winst en verlies

: 2010: € 133.908 (winst)
2011: € 955.583 (verlies)

1.3

Balanstotaal

: 2010: € 3.976.710
2011: € 3.825.929

1.4

Lopende procedures

: Er zijn geen lopende procedures bekend bij de curator.

1.5

Verzekeringen

: Voor zover bekend zijn alle verzekeringen beëindigd.

1.6

Huur

: Steppin’ Out heeft huurovereenkomsten gesloten ter zake panden
in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arhem, Breda, Bussum,
Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Laren, Lelystad, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zeist. De huurovereenkomsten zijn ex art.
39 Fw door de curator (en in bepaalde gevallen de verhuurder)
opgezegd. De curator heeft met diverse gegadigden overleg
gevoerd omtrent de mogelijkheid tot het aangaan van een nieuwe
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

huurovereenkomst met de verhuurder dan wel een overeenkomst
van indeplaatsstelling. In meerdere gevallen is de curator met
verhuurders een tussentijdse beëindiging met wederzijds
goedvinden overeengekomen.
Ter zake de vestiging Amsterdam – welke huurovereenkomst een
derde enkele weken voorafgaand aan de surseance van betaling
heeft overgenomen – is de curator (na verkregen toestemming
van de rechter-commissaris) overeengekomen dat een derde
voor de inventaris en vergoeding voor de inplaatsstelling een
bedrag ad € 7.500 aan de boedel voldoet.
1.7

Oorzaak faillissement

: Volgens de bestuurder is Steppin’ Out geconfronteerd met sterk
teruglopende omzetten, waardoor in verhouding tot relatief hoge
vaste lasten een liquiditeitsprobleem is ontstaan. Voorafgaand
aan de surseance hebben verschillende leveranciers een beroep
gedaan op een bedongen eigendomsvoorbehoud en was al
voorraad terug geleverd aan de leveranciers. Voorts is recent de
dekking van kredietverzekeraar Atradius ingetrokken ten aanzien
van Steppin’ Out. De directe aanleiding voor het aanvragen van
de surseance van betaling zou zijn gelegen in (be)dreigende taal
van een leverancier die zaken wilde terugnemen.
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: Ca. 160

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: Ca. 160

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 14 juni 2013

Werkzaamheden

: Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de
salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige
personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft hiervoor machtiging verleend. De
gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in
overleg met het UWV ter hand genomen.
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Faillissementsnummer

: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

De salarissen over de maand mei zijn (voor zover bekend)
voldaan. Het vakantiegeld is niet voldaan.
3.

Activa

Onroerende zaken
3.1 tt/m 3.4

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

: Zie verslag 1.

: Kantoorinventaris
De door Steppin’ Out gehuurde panden beschikken over een
standaard winkelinventaris, bestaande uit rekken, toonbanken,
kassa’s, paspoppen etc. NTAB heeft de inventaris in zeven
huurpanden in opdracht van de curator getaxeerd.
Afgelopen periode heeft de curator de inventaris verkocht.

3.6

Verkoopopbrengst

: € 40.675 is voldaan op de boedelrekening. De curator is in
afwachting van de laatste betalingen.

3.7

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: Op grond van art. 57 lid 3 Fw houdt de curator de opbrengst van
de bodemzaken voor de fiscus.

Werkzaamheden

: De verkoop van de inventarissen is afgewikkeld.

Voorraden/onderhanden werk
3.9
Beschrijving

: Steppin’ Out beschikt over een grote voorraad kleding, welke is
opgeslagen in de winkels. De curator en pandhouder ING Bank
hebben na het uitspreken van de surséance van betaling overleg
gevoerd over de wijze waarop de voorraad te gelde zou kunnen
worden gemaakt. De curator en ING Bank hebben de verkoop
vanuit de winkels aan consumenten voortgezet – hetgeen
conform berekeningen van het NTAB - een substantieel hogere
opbrengst zou realiseren dan een executieverkoop via een veiling
dan wel op een andere wijze. De uiteindelijke verkoopopbrengst
bedraagt € 955.000 (incl. BTW). De curator is met de
pandhouder in overleg over de eindafrekening. Vooruitlopend op
de definitieve afrekening wordt een bedrag ad € 150.000 op de
boedelrekening voldaan. ING Bank N.V. heeft aangegeven op 9
september 2013 de betalingsopdracht te hebben verstrekt, doch
deze betalingsopdracht is (intern) onverhoopt niet verwerkt. ING
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Faillissementsnummer

: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

Bank heeft bevestigd dat het bedrag ad €150.000 uiterlijk 8
oktober 2013 op de boedelrekening zal zijn voldaan.
De eigendomsvoorbehouden zijn in opdracht van ING Bank N.V.
geïnventariseerd door NTAB.
De niet vanuit de winkels verkochte voorraden zijn verkocht
voor een bedrag ad € 5.000.
3.10

Verkoopopbrengst

: Zie 3.9

3.11

Boedelbijdrage

: Nog onbekend (afhankelijk van de eindafrekening)

Werkzaamheden

: Eindafrekening pandhouder.

Andere activa
3.12 Beschrijving

: Woord- en merkrechten en internetdomeinnamen
Diverse woord- en merkrechten en domeinnamen. Zowel ING
Bank N.V. als Steppin’ Out Beheer B.V. maken aanspraak op
een (eerste) pandrecht op voornoemde intellectuele
eigendomsrechten.
De curator heeft – na verkregen toestemming van de rechtercommissaris – de merkenrechten en domeinnamen verkocht
voor een bedrag ad € 50.000. Het bedrag ad €50.000 wordt
uitgesplitst in € 10.000 voor de goodwill (welk bedrag
toebehoort aan de boedel) en € 40.000 voor de intellectuele
eigendomsrechten.

Voorts ontvangt de boedel een bedrag ad € 3.000 als
boedelbijdrage.
3.13

Verkoopopbrengst

: Nog onbekend.

Werkzaamheden

: Verkoop woord- en merkrechten en domeinnamen.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

: De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

4.2

Opbrengst

: Zie 4.1.

4.3

Boedelbijdrage

: Zie 4.1.
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: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

Werkzaamheden

: De curator heeft de aanwezigheid van mogelijke debiteuren
onderzocht.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

: ING Bank heeft een vordering van € 1.625.262,23 p.m.
ingediend. De curator is in afwachting van de indiening van
restantvordering van ING Bank (na uitwinning zekerheden).

5.2

Leasecontracten

: Afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden

: Tot meerdere zekerheid voor de vordering van ING Bank zijn de
voorraad en inventaris verpand. Voorts zouden de vorderingen
van Steppin’ In B.V. en Steppin’ Out Beheer B.V. (resp.
leningen van € 250.000 en € 1.000.000) op Steppin’ Out zijn
achtergesteld ten opzichte van de kredietverlening van ING
Bank.
Steppin’ Out Beheer B.V. stelt dat het woord- en merkrecht,
domeinnamen en rechten met betrekking tot de website aan
Steppin’Out Beheer B.V. zijn verpand. ING Bank stelt dat blijkens een achterstellingsakte met ING Bank - de vordering van
Steppin’ Out Beheer op Steppin’ Out zou zijn verpand aan ING
Bank. De curator wacht de uitkomst van de discussie tussen
beide partijen af.

5.4

Separatistenpositie

: Zie 5.3.
De boedel ontvangt een bedrag ad € 3.000 voor de verkoop van
de immateriële activa. In de eindafrekening met betrekking tot de
: (voortgezette) verkoop van de voorraden zit de boedelbijdrage
voor de verkoop van de voorraden verdisconteerd.

5.5

Boedelbijdragen

5.6

Eigendomsvoorbehoud

: Het NTAB heeft – in opdracht van ING Bank N.V. - de
eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.

5.7

Reclamerechten

: Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
zich op dit recht beroepen.

5.8

Retentierechten

: Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
zich op dit recht beroepen.
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: Steppin’ Out B.V.
: C/13/13/410 F

Werkzaamheden

: De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouders, NTAB en
meerdere crediteuren.

6.
Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
: De curator heeft met meerdere partijen overleg gevoerd met
betrekking tot de verkoop van de activa en het continueren van
de activiteiten van Steppin’Out. Door deze kandidaten zijn
geheimhoudingsverklaringen getekend.
Door de curator werd aan overnamekandidaten
informatiememorandum ter beschikking gesteld.

een

De curator heeft een biedingsronde georganiseerd. Naar
aanleiding van de ontvangen biedingen heeft de curator concreet
met meerdere partijen gesproken over de verkoop van de activa
en activiteiten van Steppin’ Out. Daarop volgend werden nieuwe
biedingen door de kandidaten uitgebracht. Het vergelijken van de
biedingen was complex, omdat de kandidaten niet op dezelfde
activa boden.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de immateriële
activa (merkenrechten en domeinnamen) verkocht voor een
bedrag ad € 50.000.
6.2

Financiële verslaglegging

: Zie 6.1

Werkzaamheden

: Zie 6.1

Doorstart
6.3 Beschrijving

: Zie 6.1

6.4

Verantwoording

: Zie 6.1

6.5

Opbrengst

: Zie 6.1

6.6

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

Werkzaamheden

: Zie 6.1

7.

Rechtmatigheid
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: C/13/13/410 F

7.1

Boekhoudplicht

: De curator heeft de digitale en fysieke administratie
(gedeeltelijk) ontvangen. Voor zover de curator thans kan
vaststellen is aan de boekhoudplicht voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen

: 2009: 30 juli 2010 (tijdig)
2010: 27 juni 2011 (tijdig)
2011: 14 januari 2013 (tijdig)

7.3

Accountantverklaring

: Volgens de accountant geeft de jaarrekening 2011 een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van
Steppin’ Out per 31 december 2011.

7.4

Volstorting aandelen

: De vennootschap is in 1987 opgericht. Een eventuele vordering
tot volstorting van de aandelen is inmiddels verjaard. Uit de
jaarrekening blijkt dat de aandelen zijn volgestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

: De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.6

Paulianeus handelen

: De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

Werkzaamheden

: De curator zal een onderzoek instellen naar de administratie van
Steppin’ Out.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: € 113.363,25 (huurpenningen).

8.2

Preferente vord. van de fiscus

: € 620.820,03

8.3

Preferente vord. van het UWV

: P.M.

8.4

Andere preferente crediteuren

: € 80,00 + P.M. (loon ex art. 3:288 sub e BW)

8.5

Aantal concurrente crediteuren

: 66

8.6

Bedrag conc. crediteuren

: € 699.278,78.

8.7

Verwachte wijze afwikkeling

: In de eerste verslagperiode heeft de curator de crediteuren
verzocht hun vorderingen kenbaar te maken. Een gedeelte van de
crediteuren heeft inmiddels vorderingen kenbaar gemaakt. Over
de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit
moment nog geen uitspraak worden gedaan.
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Werkzaamheden

: Verifiëren van vorderingen.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

: Niet van toepassing.

9.2

Aard procedure

: Niet van toepassing.
:

9.3

Stand procedure
Werkzaamheden

Niet van toepassing.
: De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij
gefailleerde als partij optreedt. Op dit moment zijn er geen
procedures bekend.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

: Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het
faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak

: - verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana;
- eindafrekening ING Bank N.V.
- onderzoek debiteuren

10.3

Indiening volgend verslag

: Een volgend openbaar verslag zal drie maanden na heden worden
ingediend.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel 73a
van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen worden
gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 3 oktober 2013

mr. drs. J.L.M. Groenwegen
(curator)
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Deze zaak wordt behandeld door:
mr. drs. J.L.M. Groenewegen
CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700
1090 GS AMSTERDAM
T +31 (0)20 30 16 416
F +31 (0)20 30 16 336
E simone.gringhuis@cms-dsb.com (faillissementsmedewerker)
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