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mr F.A.L. Kamps

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brood en Banket Esmee B.V.

20-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brood en Banket
Esmee B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14082444,
statutair gevestigd in Stein, kantoorhoudende in (6171 AC) Stein, aan de
Mauritsw eg 9,
handelend onder de naam Dukers de Bakker.

20-05-2020
1

Activiteiten onderneming
W inkels in brood en banket.
Vervaardiging van brood en vers banketbakkersw erk.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.767.763,71

€ 92.971,43

€ 46.760,21

2016

€ 1.763.803,00

€ -80.304,00

€ 60.162,00

2018

€ 1.712.363,00

€ -104.034,00

€ 61.436,00

2017

€ 1.811.742,00

€ -56.313,00

€ 41.180,00

20-05-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Cijfers w erden opgesteld door een externe accountant.
Jaarcijfers 2019 zijn in de vorm van een kolommenbalans.

20-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

20-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 62.751,52

20-05-2020
1

€ 62.825,75

18-08-2020
2

€ 34.772,26

18-11-2020
3

€ 34.773,99

18-05-2021
4

€ 35.580,86

18-11-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-4-2020

20-05-2020
1

t/m
19-5-2020
van
20-5-2020

18-08-2020
2

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

18-11-2020
3

t/m
16-11-2020
van
18-9-2021

18-05-2021
4

t/m
17-5-2021
van
18-5-2021

18-11-2021
5

t/m
15-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

84 uur 54 min

2

37 uur 18 min

3

8 uur 42 min

4

12 uur 12 min

5

7 uur 54 min

totaal

151 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 1 november 2004.
Enig aandeelhouder en bestuurder is Anra Stein Holding B.V., gevestigd te
(6171 AC) Stein, aan de Mauritsw eg 9, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14091875.
Indirect bestuurder is de heer R.L.G.M.M. Dukers (29-07-1969).

20-05-2020
1

De vennootschap is onderdeel van een concern.
De moeder is Anra Stein Holding B.V.
Bakkerij Dukers B.V. (KvK 14006472) en Boulangerie Bob B.V. (KvK 14091878)
zijn de zustervennootschappen.
Alle vennootschappen binnen dit concern zijn afhankelijk van elkaar.
Anra Stein Holding B.V. is de holding. Deze verhuurt onroerend goed aan de
vennootschap.
Bakkerij Dukers B.V. is de feitelijke bakkerij. Zij levert aan de vennootschap.
Boulangerie Bob B.V. doet de administratie en verhuurt inventaris aan de
vennootschap.
De vennootschap zelf heeft 8 w inkels: in Beek, Stein 2x, Geleen 2x, Meerssen,
Bunde en Elsloo.
De vennootschap is aldus de w erkmaatschappij met 8 w inkelomzetten en het
(w inkel)personeel.

1.2 Lopende procedures
Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.

20-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is voor zover bekend een aantal lopende verzekeringen met betrekking tot
het personeel. Deze w orden geroyeerd.

20-05-2020
1

1.4 Huur
Van de acht gehuurde w inkelpanden zijn er drie externe verhuurders.
Alle huurovereenkomsten zijn opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

20-05-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft aan dat de volgende redenen hebben geleid tot de
aanvraag van het eigen faillissement van de vennootschap:
- De omzetten in recent overgenomen w inkels en in het nieuw ontw ikkeld
w inkelcentrum blijven sterk achter ten opzichte van de geschatte omzet voor
betreffende w inkel.
- Het koop- en eetgedrag van de consument is de laatste jaren sterk
veranderd. Dit komt volgens bestuurder mede door de verruimde
openingstijden van supermarkten.
- De personeelskosten stijgen harder dan de prijzen van de producten.
- Door de huidige Coronacrisis lopen de omzetten nog meer terug terw ijl de
kosten hoog blijven.

20-05-2020
1

Volgens de bestuurder kw am hierdoor niet meer voldoende geld binnen om
alle crediteuren te voldoen en w as het faillissement voor de vennootschap
onvermijdelijk.
De curator doet nader onderzoek naar de faillissementsoorzaken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
36

20-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

20-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-4-2020

35

28-4-2020

1

totaal

36

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschap heeft geen onroerende
zaken in eigendom.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De w inkelpanden w erden gehuurd.

20-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap heeft qua inventaris enkel in eigendom een houten bankje
en de gevelbelettering op één pand. De bedrijfsmiddelen w erden ter
beschikking gesteld door een gelieerde vennootschap.
De beperkte inventaris maakt onderdeel uit van de gerealiseerde overname.

20-05-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft op 20-02-2020 beslag gelegd op de roerende zaken in de
w inkels Geleen 2x en Stein.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

20-05-2020
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een beperkte voorraad aanw ezig. Het gaat om versproducten die aldus
bederfelijk zijn.
Dagelijks w erden de w inkels beleverd met verse producten.
De voorraad heeft de hoogste w aarde aan het begin van de dag en de laagste
w aarde aan het eind daarvan. De voorraad op de dag van faillietverklaring is
niet vast te stellen.
De voorraad maakt onderdeel uit van de gerealiseerde overname.

20-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W aarborgsommen inzake vier w inkels van in
totaal € 11.957
Goodw ill
Banksaldo van € 22.751,52
Kasgeld van € 1.676
totaal

Toelichting andere activa
Deze activa maken, op de w aarborgsommen van tw ee w inkels na, onderdeel
uit van de gerealiseerde overname.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn geen debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
Niet van toepassing, zie beschrijving.

20-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 176.117,54

20-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is opgebouw d uit:
een restant-hoofdsom van een lening van €45.373,
een debetsaldo betaalrekening van € 124.746,54,
een afgegeven bankgarantie van € 6.000.
Dit w ordt in de komende verslagperiode nader onderzocht.

5.2 Leasecontracten
Er zijn voor zover bekend geen leasecontracten.

20-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding van inventaris en (collectieve) verpanding van vorderingen op
derden ten behoeve van de bank.

20-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

20-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, contact bank.

20-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris w erd de onderneming (alle 8
w inkels) voortgezet tot 11 mei 2020. De voortzetting is een onderdeel van de
gerealiseerde overname.

6.2 Financiële verslaglegging

20-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De handling van de voortzetting is in handen van Dukers. De opbrengst is voor
de boedel gefixeerd op een bedrag van € 20.000. W inst en risico ten opzichte
van dit bedrag is voor de doorstarter. Deze constructie is aantrekkelijk omdat
de faillissementsboedel geen risico loopt met de voortzetting.

20-05-2020
1

Het gefixeerde bedrag van € 20.000 is gebaseerd op de te verw achten baten
bij voortzetting van de exploitatie over de periode van 21 april 2020 tot en met
10 mei 2020 zonder betaling van loon- en huurkosten. Bij een omzet van €
75.000 incl. BTW minus inkoop (63.5%) resteert een marge van € 27.375. Na
afdracht BTW en overige kosten resteert 20.000,-. Deze cijfers komen overeen
met de cijfers van de voorgaande jaren. Hierbij is rekening gehouden met het
risico van minder omzet vanw ege Corona.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie verloop voortzetting.

20-05-2020
1

Dit onderdeel is afgerond.

18-08-2020
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator heeft verschillende mogelijkheden voor een doorstart onderzocht.
Dit heeft geresulteerd in de doorstart door een gelieerde vennootschap en
behelst de doorstart van 5 van de 8 w inkels (2x Stein, Meerssen, Elsloo en
Bunde) met een deel van het personeel.
Mede gelet op de rol van de vennootschap binnen het concern, zie onderdeel
1.1, is deze overname constructie het meest voordelig voor de boedel. De
vennootschap heeft geen eigen onroerend goed en bedrijfsmiddelen, doch
enkel 8 w inkelomzetten en 36 personeelsleden. Daarbij w aren vier van de 8
w inkels reeds in handen van de doorstarter en kon de doorstarter de
handelsnaam reeds gebruiken.
De constructie van de overname bevat de volgende elementen. Op enkele
punten w ordt hieronder een nadere toelichting gegeven.
1. Voortzetting van alle acht w inkels door de boedel vanaf dinsdag 21 april
2020 (faillissementsdatum) tot en met zondag 10 mei (Moederdag).
2. De handling van de voortzetting is in handen van de doorstartende partij.
3. De opbrengst w ordt voor de boedel gefixeerd op een bedrag. W inst en risico
ten opzichte van dit bedrag is voor de doorstarter.
4. De boedel behoudt de kosten van personeel en huur als boedelschuld.
5. Doorstart vanaf 11 mei 2020 voor vijf w inkels, sluiting van drie w inkels.
6. Doorstart met ongeveer 25 van de 35 medew erkers.
7. Overname inventaris.
8. Overname voorraad.
9. Overname kasgeld.
10. Overname w aarborgsommen inzake de w inkels Elsloo en Bunde.
11. Vergoeding immateriële activa, goodw ill, boedelbijdrage.
12. Banksaldo c.q positie bank.
Punt 1 t/m 4 is hierboven in het onderdeel Voortzetting reeds nader
beschreven.
Ten aanzien van punt 7 t/m 10 verw ijs ik naar onderdeel 3: de overnamesom
voor deze (bescheiden en beperkte) activa bedraagt € 5.000.
Ten aanzien van punt 11 is er een vergoeding overeengekomen van € 15.000.
In feite had de vennootschap niet veel om over te dragen: vier van de vijf
w inkels plus alle inventarissen had doorstarter al in de hand. De naam ‘’Brood
en Banket Esmee BV’’ is niet essentieel. Met de naam Dukers w ordt immers
naar buiten getreden en deze mocht doorstarter al gebruiken. De bedongen
boedelbijdrage ziet aldus op de medew erking van de curator aan de
overdracht.
Voor w at betreft punt 12, het banksaldo, is in het kader van de doorstart
overeenstemming bereikt over de betaling van het banksaldo per
faillissementsdatum van € 22.751,52 aan de boedel. Zo hoeft de curator niet
met de bank zelf in discussie over haar bevoegdheid tot verrekening met
openstaande bedragen op andere vennootschappen. De bank is hiertoe
immers bevoegd en dan zou de boedel dit saldo moeten claimen van de
gelieerde vennootschappen.

6.5 Verantwoording

20-05-2020
1

6.5 Verantwoording
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de doorstart.

20-05-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 62.751,52

20-05-2020
1

Toelichting
Zie onderdeel 6.4. Dit is inclusief het banksaldo.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Een boedelbijdrage van € 15.000 is verdisconteerd in de overnameprijs. Zie
onderdeel 6.4.

20-05-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronden w erkzaamheden rondom doorstart, contact met diverse partijen.

20-05-2020
1

De w erkzaamheden rondom de doorstart zijn nagenoeg afgerond. De curator
is nog met één partij in gesprek.

18-08-2020
2

Naar het oordeel van de curator is dit onderdeel thans afgew ikkeld.

18-11-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding onder zich en doet het gebruikelijke
onderzoek.

20-05-2020
1

De curator stelt vast dat is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

18-11-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Hieraan is voldaan. De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 3
juli 2019.

20-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.000.

20-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet het gebruikelijke onderzoek.

Toelichting
De curator is ver gevorderd met het rechtmatigheidsonderzoek. Thans heeft
hij nadere stukken nodig voor de voortzetting van het onderzoek. Deze zijn
inmiddels opgevraagd bij het bestuur. Voorts zal op korte termijn - indien
mogelijk dit jaar nog - een gesprek met het bestuur plaatsvinden w aarin de
bevindingen van de curator zullen w orden besproken.

20-05-2020
1

18-11-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-05-2020
1

In onderzoek

18-11-2021
5

Toelichting
Zie onderdeel 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator, huur, UW V.

20-05-2020
1

€ 9.297,73

18-08-2020
2

€ 57.405,41

18-11-2020
3

Toelichting
De boedelvorderingen bestaan - in volgorde van preferentie - uit het salaris
van de curator, (loon)vorderingen van het UW V en vorderingen van tw ee

verhuurders.
€ 59.921,32

18-05-2021
4

Toelichting
Het UW V heeft nog een vordering ingediend ter zake pensioenpremie.
€ 59.921,32

18-11-2021
5

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend van in totaal € 50.623,59.
Ter zake de huur is in totaal ingediend een bedrag van € 9.297,73

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 128.973,00

20-05-2020
1

€ 139.509,00

18-08-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft zich nog niet gemeld.
€ 45.430,51

20-05-2020
1

18-11-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

20-05-2020
1

Toelichting
Volgens de crediteurenlijst zouden er in totaal 17 crediteuren zijn. Deze zijn
aangeschreven. Inmiddels hebben 4 crediteuren hun vordering ingediend
5

18-08-2020
2

6

18-11-2020
3

7

18-05-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.859,94

20-05-2020
1

€ 10.094,74

18-08-2020
2

€ 10.205,19

18-11-2020
3

€ 12.185,92

18-05-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-05-2020
1

Zoals het er nu uitziet zal het faillissement w orden opgeheven w egens gebrek
aan baten w aarbij enkel aan de hoogst bevoorrechte boedelcrediteuren kan
w orden uitgekeerd.

18-11-2020
3

De verw achte w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

20-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek vordering bank, afronding w erkzaamheden rondom overname,
rechtmatigheidsonderzoek.

20-05-2020
1

Onderzoek vordering bank, rechtmatighedenonderzoek.

18-08-2020
2

Het rechtmatighedenonderzoek is aangevangen. Dit w ordt de komende
verslagperiode voortgezet w aarbij zo nodig nadere informatie w ordt
ingew onnen bij de bestuurder.

18-05-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is ver gevorderd. Naar verw achting zal dit
onderzoek in de komende verslagperiode w orden afgerond. In dit kader zal
het bestuur op korte termijn w orden uitgenodigd voor een gesprek.

18-11-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Ongeveer 1 jaar.

20-05-2020
1

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de
uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2021
5

