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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEAUDÉ B.V.,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59141522, statutair
gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1046 AD) Amsterdam aan de
Jarmuiden 20.
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Activiteiten onderneming
Inkoop en verkoop van broodproducten en aanverw ante artikelen, alsmede de
productie in eigen beheer van broodproducten en sappen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 2.021.870,00

€ -111.330,00

€ 1.602.849,00

2021

€ 1.794.556,00

€ -475.318,00

€ 1.120.944,00

2019

€ 4.048.687,00

€ 298.534,00

€ 1.417.023,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

18-01-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

18-01-2022
1

Toelichting
Zie onder 2. in dit verslag.

Boedelsaldo
€ 178.543,31

18-01-2022
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Toelichting
Het boedelsaldo betreft geïnde debiteuren, positieve banksaldi, het voorlopig
resultaat van het voortzetten van de onderneming en een eerste aanbetaling
op de koopprijs van de onderneming door de doorstarter. De geïnde
debiteuren betreffen echter (grotendeels) verpande debiteuren; zie verderop
in dit verslag.
Dat betekent dat er nog een aanzienlijk deel van dit boedelsaldo aan de
pandhouder zal moeten w orden afgedragen.

€ 378.401,97
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Toelichting
Een deel van de posten die in het vorige verslag w erden vermeld als nog af
te rekenen, zijn inmiddels betaald. Thans resteert in ieder geval nog als door
de curator af te dragen:
Verbruikte goederen onder eigendomsvoorbehoud;
eventuele btw over de voortzettingsperiode (hoew el de verw achting is
dat de boedel vooral btw terug zal ontvangen).
Naast voormeld boedelsaldo - dat op de boedelrekening staat, houdt de
stichting derdengelden van het kantoor van de curator (thans) € 48.000,- van
de koopsom in depot op grond van procesafspraken met de curator van
Bakker Bertram B.V., mr. Dullaart. De curator verw ijst naar het eerste verslag,
onder 'Activa' voor een uitgebreidere verklaring en in dit verslag voor de
stand van zaken in dat debat.

Verslagperiode
van
14-12-2021

18-01-2022
1

t/m
13-1-2022
van
14-1-2022
t/m
14-4-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

189 uur 42 min

2

151 uur 36 min

totaal

344 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De curator heeft tijd besteed aan het beproeven van, en uiteindelijk realiseren
van een doorstart en diverse andere onderzoeks- en discussiepunten.
Verw ezen w ordt naar de rest van dit eerste faillissementsverslag. In het
algemeen blijkt het een tijdsintensief faillissement.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Beaudé B.V. (hierna: 'Beaudé') is opgericht bij akte van 1 november 2013. De
enig aandeelhouder is Graente B.V. (hierna: 'Graente'). De statutair bestuurder
is de heer F.M.K. Akbar.
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Als feitelijk leidinggevenden beschouw t de curator daarnaast de heren A.J.
(Nol) Bertram en zijn zoon Mick Bertram. Zij bepaalden in de dagelijkse praktijk
de gang van zaken binnen de onderneming.
In de onderneming w erd een bakkerijfabriek gedreven. Er w erd zow el
kleinbrood als desembrood geproduceerd, en vers en bevroren geleverd. Het
klantenbestand bestond voornamelijk uit horeca, uit bakkersw inkels die
voorheen aan de onderneming gelieerd w aren (Bakker Bertram-w inkels) en uit
cruiseschip- en vliegtuigcateraars. In de laatste periode w aren daar een aantal
zogenaamde flitssupermarkten bijgekomen.

1.2 Lopende procedures
Voorafgaand aan het faillissement w as een procedure gestart door een viertal
w erknemers, die eveneens het gelieerde Le Vain C.V. (hierna: 'La Vain')
hadden aangesproken. De inzet van de procedure w as nabetaling van het
correcte CAO-loon. De procedure w as door de kantonrechter aangehouden om
een schikking te beproeven.
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Vanw ege het faillissement is de procedure van rechtsw ege geschorst. De
curator heeft de gemachtigde van de w erknemers daarover bericht en hen
uitgenodigd hun vordering in te dienen.
In deze verslagperiode is gebleken dat een tw eetal crediteuren van
oorspronkelijk Bakker Bertram B.V. Beaudé en haar (feitelijke en statutaire)
bestuurders had aangesproken voor het onbetaald laten van hun facturen.
Ten aanzien van Beaudé is deze procedure geschorst.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Er zijn diverse lopende verzekeringen, die vanw ege de voortzetting van de
onderneming ook tijdens die voortzetting zijn gecontinueerd. De curator zal de
verzekeringen, voor zover mogelijk en nog nodig (omdat veelal dekking per
jaar bestond en al in de uitloopperiode w erd gew erkt), beëindigen nu de
onderneming is overgedragen in het kader van de doorstart.
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De curator heeft de bij hem bekende verzekeringen opgezegd, dan w el de
doorstarter verzocht de verzekeringen over te nemen. Dit punt is daarmee
afgehandeld.
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1.4 Huur
De vennootschap huurde de bedrijfsruimte aan de Jarmuiden 18 en 20 w aar de
onderneming w erd gedreven. Dit betrof eveneens het w oonappartement
boven de fabriek.
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Daags voorafgaand aan het faillissement bleek een indeplaatsstelling te zijn
getekend tussen de verhuurder, de (latere) failliet en Sky Bakery B.V., de
vennootschap van Mick Bertram. De curator heeft zich in een bespreking op het
standpunt gesteld dat deze indeplaatsstelling paulianeus w as. In
samenspraak met de betrokken partijen is besloten deze indeplaatsstelling te
verscheuren.
De curator heeft een doorstart bereikt, zie verderop in dit verslag. In het kader
van die doorstart is een nieuw e indeplaatsstelling per 9 januari 2022 getekend
tussen de verhuurder, de curator en de doorstarter. Daarmee is de boedelhuur
per 9 januari 2022 komen te eindigen en is de boedelhuurschuld derhalve
beperkt.
Voorts w as een leaseovereenkomst terzake een steenvloeroven omgezet in
reguliere huur. Zie verder onder 'lease' onder 5. van dit verslag.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de huur over de
voortzettingsperiode (14 december 2021 t/m 8 januari 2022) aan de
verhuurder voldaan. Deze huur is boedelschuld. Het gaat daarbij om een
(totaal)bedrag ad € 15.222,56. Daarmee is de huur geheel afgehandeld.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De feitelijk leidinggevende, de heer A.J. (Nol) Bertram, heeft gew ezen op de
terugvallende omzet als reden van het faillissement. Omdat de onderneming
leverde aan horeca en reiscateraars, viel die omzet grotendeels stil als gevolg
van de maatregelen rondom Covid 19, aldus de feitelijk leidinggevende.
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Inderdaad valt er een aanzienlijke omzetdaling in de cijfers van de
onderneming te zien. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in
onderzoek en bekijkt daarbij of de door het bestuur aangedragen oorzaak ook
als belangrijke oorzaak valt aan te merken.
De directe oorzaak voor het aanvragen van het eigen faillissement w as
volgens de bestuurders gelegen in het conservatoire beslag dat door de
curator van Bakker Bertram B.V. w as gelegd op één van de betaalrekeningen
van de failliet, zie verder onder 3.3 van dit verslag. Daarbij kw am nog het feit
dat de gelieerde onderneming Le Vain reeds op 30 november 2021 w as
gefailleerd.
De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10
Toelichting
Het (statutaire en feitelijke) bestuur is van mening dat Beaudé geen personeel
in dienst heeft. Het personeel w erd ingeleend van de gelieerde onderneming
Le Vain, gefailleerd op 30 november 2021.
Een deel van dat personeel is echter van mening dat zij niet bij Le Vain in
dienst zijn, maar bij de failliet. In 2018 heeft een overdracht van de
onderneming van Bakker Bertram B.V. (later gefailleerd) naar Beaudé
plaatsgevonden. Aan het personeel is vervolgens een nieuw e
arbeidsovereenkomst vanuit Le Vain aangeboden, maar een deel van het
personeel heeft gew eigerd die te tekenen en zich op het standpunt gesteld
dat zij door overgang van onderneming reeds bij Beaudé in dienst w aren
getreden. Het gaat daarbij om 10 van de 28 w erknemers.
Omdat Le Vain eerder failleerde dan Beaudé, leek deze discussie voor dat deel
van het personeel van belang; zij zouden dan geen faillissementsontslag
krijgen en nog een solvente w erkgever hebben die zij konden aanspreken.
Door het faillissement van Beaudé en het eveneens in dit faillissement
gegeven ontslag ex art. 40 Fw is de w aarde van deze discussie echter beperkt
gew orden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

18-01-2022
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Toelichting
Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-2-2022

10

Ontslagaanzegging

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 14 december
2021 aan alle personeelsleden, voor zover zij daadw erkelijk bij Beaudé in
dienst zouden blijken te zijn, op grond van artikel 40 Fw het ontslag
aangezegd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
(kadastraal) onderzoek.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen voor bakkerij

€ 150.000,00

€ 0,00

totaal

€ 150.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zoals hiervoor gemeld, w erd in de onderneming een industriële bakkerij
gedreven. De vennootschap w as derhalve eigenaar van de bedrijfsmiddelen /
bedrijfsinventaris die daarvoor nodig zijn, zoals kneedmachines, industriële
ovens, bezorgkratten en dergelijke.

18-01-2022
1

Beaudé betreft de doorstart uit 2018 van Bakker Bertram B.V.; die
vennootschap is op 16 juli 2019 gefailleerd. De curator in dat faillissement, mr.
C. Dullaart, heeft zich bij e-mail van 23 december 2021 aan de curator in dit
faillissement op het standpunt gesteld dat hij met recht in de zomer van 2021
de faillissementspauliana heeft ingeroepen tegen de transactie uit 2018
tussen Bakker Bertram B.V. en Beaudé, en dat hij als gevolg van de
goederenrechtelijke gevolgen van die paulianavernietiging eigenaar zou zijn
gew orden van de bedrijfsinventaris.
De curator heeft de aanspraken van de curator van Bakker Bertram B.V.
gemotiveerd w eersproken en vooralsnog van de hand gew ezen. Een art. 69
Fw -verzoek van de curator van Bakker Bertram B.V., w aarmee hij verdere
invloed op het verkoopproces in dit faillissement probeerde te krijgen, w erd
afgew ezen.
Teneinde een mogelijke doorstart niet te frustreren, hebben beide curatoren
procesafspraken gemaakt. Onderdeel daarvan is dat een deel van de koopprijs
vooralsnog in depot w ordt gehouden, in afw achting van de uitkomst van de
discussie tussen de curatoren over de ingeroepen paulianavernietiging.
Door deze (proces)afspraken heeft de curator de titelgarantie kunnen geven
aan de doorstartende partij en is de voorbehouden eigendom van de
bedrijfsinventaris door hem zonder verdere aanspraken van de curator van
Bakker Bertram overgedragen.
De curator en de curator van Bakker Bertram B.V. corresponderen momenteel
over de merites van de vordering van de curator van Bakker Bertram - en
daarmee de merites van zijn aanspraken op (een deel van) de koopsom.
Zoals onder de algemene gegevens is vermeld, is inmiddels € 48.000,- van de
koopprijs in depot gestort op de derdengeldenrekening van het kantoor van
de curator, in afw achting van de uitkomsten van die discussie.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing; er is geen stil pandrecht op de inventaris.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en taxatie, discussie met curator Bakker Bertram B.V.,
doorstartonderhandelingen en verkoopinspanningen.
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Voortgezette discussie met de curator van Bakker Bertram B.V.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden t.b.v. broodproductie

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op datum faillissement is een voorraadinventarisatie gemaakt. Uit deze
inventarisatie bleek dat er voor EUR 21.038,- inkoopw aarde aan voorraden
aanw ezig w as. Voor zover deze onder eigendomsvoorbehoud of een ander
recht geleverd w as, zal de curator de inkoopw aarde aan de desbetreffende
crediteur vergoeden. Overigens heeft nog maar één enkele crediteur zich op
een eigendomsvoorbehoud beroepen.
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Het onderhanden w erk bleek op datum faillissement via Sky Bakery B.V. te
w orden gefactureerd; dit is de vennootschap van Mick Bertram, feitelijk
leidinggevende van de failliet. Zie hierover verder onder 'debiteuren' en
'voortzetten'.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie met crediteuren, doorstartonderhandelingen
en verkoopinspanningen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill

€ 55.000,00

€ 0,00

totaal

€ 55.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft in het kader van de doorstart de goodw ill van de
onderneming te gelde w eten te maken voor het bedrag ad EUR 55.000,-.
Daarbij gaat het met name om het geheel van handelsrelaties, de know how en
eventuele intellectuele eigendom.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, doorstartonderhandelingen en verkoopinspanningen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
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Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsdebiteuren

€ 177.480,00

€ 129.068,06

€ 0,00

totaal

€ 177.480,00

€ 129.068,06

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het bovenvermelde bedrag betreffen de handelsdebiteuren zoals die op 20
december 2021 bleken uit de administratie. Tot op heden is het onder
'opbrengst' vermelde bedrag geïnd. Dat is deels bij Sky Bakery B.V. gebeurd
(zie hierna) en deels bij de failliet.

18-01-2022
1

Tw ee punten verdienen opmerking terzake deze stand van de debiteuren. Ten
eerste is de curator gebleken dat de omzet van Beaudé al sinds w eek 48 w erd
omgeleid via Sky Bakery B.V., de vennootschap van Mick Bertram. De
verkoopfacturen die derhalve vanaf w eek 48 voor de productie van Beaudé
hadden moeten w orden verstuurd, zijn verstuurd door Sky Bakery B.V. De
debiteurenportefeuille van Beaudé w as daardoor significant lager (ruw w eg
EUR 50.000.- per w eek) dan dat deze w as gew eest indien deze omzetten niet
w aren omgeleid. Uit de administratie zoals die per datum faillissement aan de
curator w erd overhandigd, bleek ook niet dat daarin enige vergoeding van Sky
Bakery B.V. aan Beaudé w as geboekt voor deze omgeleide omzet.
Sky Bakery B.V. w as voorts voorheen regulier afnemer van Beaudé in een soort
w ederverkoopconstructie. Sky Bakery B.V. bediende een aantal klanten met
broodproducten die zij afnam van Beaudé. Sky Bakery zit ook met een bedrag
ad EUR 38.632,- vervat in de bovenvermelde debiteurenstand.
De curator is gebleken dat de inkoop van Sky Bakery B.V. bij Beaudé al sinds
w eek 43 niet meer in de administratie w as verw erkt; het voormelde bedrag uit
de debiteurenportefeuille betreft de nog oudere inkoop, Ook te dien aanzien
w as derhalve de debiteurenportefeuille, zoals die uit de administratie volgde,
te laag en onvolledig.
Mick en Nol Bertram, feitelijk leidinggevenden van Beaudé, hebben aan de
curator verklaard dat de administratie op deze punten nog bijgew erkt diende
te w orden. De curator heeft aangegeven aan die verklaring te tw ijfelen. In
ieder geval heeft hij aangegeven dat het omleiden van de omzet niet
acceptabel w as.
Partijen zijn in gesprek geraakt en hebben afspraken gemaakt over de w ijze
van redresseren van de gevolgen voor (de crediteuren van) Beaudé. Kort
gezegd komen de afspraken er op neer dat Sky Bakery B.V. en Beaudé
geconsolideerd zullen w orden beschouw d en volledige transparantie zal
w orden betracht. De curator verw ijst naar hetgeen later in dit verslag vermeld
is onder 'voortzetten'.
De debiteuren zijn tot een bedrag ad ruim EUR 90.000,- verpand aan
W addenmolen, één van de toeleveranciers van grondstoffen van Beaudé.
In de afgelopen verslagperiode heeft met name de statutair directeur van
Beaudé de curator geholpen met het innen van de debiteurenportefeuille. Op
een enkele post na lijkt die inning nu te zijn voltooid.
De precieze omvang van de (pre-faillissements)debiteurenportefeuille en met
name de daarop geïnde bedragen zijn lastig aan te geven, omdat sommige
debiteuren betalen op de bankrekeningen van de failliet, de omzet voor een
deel w as omgeleid en deze debiteuren dan betalen bij Sky Bakery en een
deeltje van de omzet überhaupt niet in de boeken van Beaudé w as
verantw oord. De curator probeert de bedragen zo precies mogelijk te

29-04-2022
2

splitsen, maar in ieder geval w ordt aan de hand van de debiteurenlijst goed
bijgehouden w elke debiteur al (ergens) heeft betaald en dus w elke nog open
staan en nog moet w orden geïnd.
Ten aanzien van een vermeende kw ijtschelding aan één debiteur, gelieerd
aan de bestuurder, heeft de curator de pauliana ingeroepen (zie onder 7 in
dit verslag). Daarna heeft deze debiteur betaald.
De curator heeft het bedrag w aarvoor crediteur W addenmolen pandrecht
had, aan deze crediteur betaald. Dat punt is dus afgehandeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, onderzoek in de administratie, (uitgebreide) besprekingen met
Sky Bakery B.V. (Mick Bertram) en zijn juridisch vertegenw oordigers, overleg
met pandhouder W addenmolen, monitoring van de inning van de debiteuren.
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Inning debiteuren met behulp van de statutair directeur, correspondentie met
banken om bankafschriften te verkrijgen, afw ikkeling pandrecht
W addenmolen, overleg met Sky Bakery (Mick Bertram) over de inning van
debiteuren die door Sky Bakery zijn gefactureerd in de periode voorafgaand
aan het faillissement en gedurende de voortzettingsperiode.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van bankfinanciering; de bankrekeningen van de failliet
vertoonden een positief saldo. Als gevolg van beslaglegging op 3 december
2021 door mr. Dullaart, curator in het faillissement van Bakker Bertram B.V.,
w as het saldo op één van de rekeningen ad EUR 136.219,86 bovendien
geblokkeerd. De curator heeft de desbetreffende bank verzocht dat saldo naar
de boedelrekening over te maken, maar door enkele administratieve hobbels is
dat in deze verslagperiode (nog) niet gebeurd.

€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode hebben de banken het positieve saldo dat bij
hen w erd aangehouden, telkens op eerste verzoek aan de boedel
overgemaakt. Dat saldo groeide telkens aan als gevolg van betalingen van
debiteuren op de oude bankrekeningen van de failliet. Deels staan deze
bedragen in het financieel verslag (dus) vermeld onder 'bank' (voor zover het
ging om het saldo per datum faillissement) en deels onder 'prefaillissementsdebiteuren' (voor zover het ging om bijschrijvingen na datum
faillissement).
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5.2 Leasecontracten
Op naam van Beaudé liepen diverse leaseovereenkomsten.
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Ten eerste w erd (aanvankelijk) bij ABN Amro Asset Based Finance een
steenvloeroven geleased. Deze lease is in 2019, na het faillissement van
Bakker Bertram B.V., omgezet in reguliere huur. In het kader van de doorstart
is met deze leasemaatschappij afgesproken dat de doorstarter het leaseobject
koopt door betaling ineens van een tussen de doorstarter en de
leasemaatschappij afgesproken bedrag.
Ten tw eede w erd bij Lage Landen Lease een rijskast geleased. De doorstarter
zal deze lease continueren.
Ten derde w erd een tw eetal Iveco bedrijfsw agens geleased. De doorstarter
zal deze lease continueren.
Tot slot w erd een BMW geleased voor de statutair directeur. Deze lease zal
w orden beëindigd.
Voor zover de curator kan nagaan, zat in geen van de overeenkomsten
overw aarde w aarop de boedel aanspraak kon maken.
De doorstarter heeft inderdaad de in het vorige verslag gemelde
leaseovereenkomsten overgenomen, dan w el een derde bereid gevonden om
de afkoopsom te betalen teneinde vervolgens van deze partij te gaan
leasen.
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In de BMW bleek, na beëindiging en verkoop van het voertuig en na aftrek
van de verkoopkosten, nog een kleine restw aarde van € 676,86 te zitten. Dit
bedrag is aan de boedel overgemaakt.

5.3 Beschrijving zekerheden
Aan één van de toeleveranciers van grondstoffen, W addenmolen, w as een
pandrecht op handelsdebiteuren verschaft.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Omdat de w aarde van de openstaande debiteurenportefeuille, zoals deze uit
de boeken bleek, (zelfs exclusief de omgeleide omzetten) de door pandrecht
gesecureerde vordering ad EUR 90.513,- (ex rente en kosten) aanmerkelijk
overstijgt, heeft de boedel belang om toe te zien op deugdelijke inning van die
debiteuren. De verw achting w as voorts dat de debiteuren het beste zouden
betalen indien de inning op de reguliere w ijze door de w erknemers van de
failliet zou w orden voortgezet. Dat zou ook het minst een doorstart in gevaar
kunnen brengen: zo veel mogelijk business as usual.
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De curator heeft daarom met de pandhouder de afspraak gemaakt dat de fictie
zou w orden gehanteerd dat het stille pandrecht medegedeeld is aan de
debiteuren. De curator houdt de pandhouder op de hoogte van de inning; bij
het sluiten van deze verslagperiode w as nog niet het gehele gesecureerde
bedrag aan debiteuren geïnd en eveneens nog niet op de boedelrekening
ontvangen. Zodra dat w el het geval is, zal met de pandhouder w orden
afgerekend.
Pandhouder W addenmolen heeft de door pandrecht gedekte vordering
becijferd op € 91.900,- en de curator heeft die vordering gecontroleerd en
juist bevonden. W addenmolen heeft, om de afw ikkeling te bespoedigen,
afgezien van een (beperkte) schadeclaim op Beaudé, w elke mogelijk ook
door het pandrecht zou zijn gedekt.
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Het door pandrecht gedekte bedrag is in deze verslagperiode aan
W addenmolen afgedragen, en daarmee is het pandrecht komen te vervallen
en is dit punt geheel afgew ikkeld.
De inschatting dat de totale opbrengst van de inning van debiteuren het door
pandrecht gedekte bedrag zou overtreffen, is dus een juiste gebleken. De
boedel had er inderdaad bij om de inning zelf in de hand te houden, zoals de
curator in samenspraak met de statutair bestuurder heeft gedaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkel W addenmolen heeft aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.
Omdat zij eveneens pandhouder is, zie hierboven, en de verw achting bestaat
dat haar volledige vordering uit de zekerheden kan w orden voldaan, zal
daarmee de voorbehouden eigendom komen te vervallen. De afw ikkeling van
het eigendomsvoorbehoud is daarom vooralsnog aangehouden w egens
gebrek aan belang.
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Voor zover er andere crediteuren zijn die met recht een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, zullen die in het kader van de
afw ikkeling van de leveranties over de voortzettingsperiode door de curator
w orden meegenomen. De curator is w at verlaat met die afrekening, omdat hij
nog met Sky Bakery in gesprek w as over de afrekening over de gehele
voortzetting en Sky Bakery ook een aantal crediteuren over de
voortzettingsperiode heeft betaald.
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Nu die afrekening is voltooid - zie onder 6 in dit verslag - kan de balans
w orden opgemaakt w elke crediteuren (nog) niet zijn voldaan, terw ijl zij daar
w el recht op hadden. Dat kan zijn omdat de door hen (onder
eigendomsvoorbehoud) geleverde goederen tijdens het faillissement zijn
verbruikt, of omdat er tijdens het faillissement, met een garantie van de
curator, goederen of diensten zijn afgenomen die nog niet zijn betaald.

5.6 Retentierechten
Eén crediteur heeft zich beroepen op een retentierecht. Het betreft Frigo
Nieuw Vennep B.V., de partij die de voorraad van de failliet ophaalde, invroor
en opsloeg en vervolgens diepgevroren uitleverde aan de klanten van Beaudé.
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Gebleken w as echter dat op 13 december 2021, dus daags voor het uitspreken
van het faillissement, de gehele voorraad bij Frigo (administratief) is overgezet
op naam van Sky Bakery B.V., de vennootschap van Mick Bertram. In overleg
tussen Sky Bakery B.V., Frigo en de curator is besloten dat Frigo deze voorraad
op reguliere w ijze zal uitleveren ten behoeve van (de voortzetting van de
onderneming van) Beaudé, maar Frigo w as van mening dat zij dat in opdracht
van Sky Bakery B.V. als eigenaresse van de goederen deed. Het gevolg van
dat standpunt is dat Frigo geen retentierecht (meer) toekomt ten aanzien van
haar openstaande vorderingen op de failliet: zij houdt immers naar haar
mening geen goederen meer van de failliet. Daarmee is dit punt afgew ikkeld en
de curator heeft Frigo uitgenodigd haar vordering in het faillissement in te
dienen.

5.7 Reclamerechten
W addenmolen heeft zich ook beroepen op een recht van reclame. Zie
hierboven met betrekking tot het beroep op een eigendomsvoorbehoud;
mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Omdat W addenmolen er naar verw achting uitspringt, w as er geen belang bij
het afspreken van een boedelbijdrage voor de inning van de debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met pandhouder, correspondentie met bankinstellingen
terzake het betalen van lopende kosten uit de positieve banksaldi en
(tussentijds) overboeken van de bijschrijvingen en positieve saldi.
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Afw ikkeling positie pandhouder, correspondentie met bankinstellingen,
correspondentie met crediteuren die aanspraak maken op een recht of op
betaling.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De (bakkers)onderneming is voortgezet tot en met zaterdag 8 januari 2022,
met inlenen van personeel van Le Vain.
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Er is een verzoek tot voortzetting aan de rechter-commissaris gedaan op 15
december 2021 (voortzetting tot 22 dec), op 23 december 2021 (voor
voortzetting vanaf 23 december 2021 tot en met dinsdag 4 januari 2022) en
op 31 december 2021 (voor voortzetting tot en met 8 januari 2022). De
rechter-commissaris heeft telkens de gevraagde toestemming verleend.

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft, met het oog op het beproeven en bereiken van een doorstart
van de onderneming, de onderneming van de failliet met toestemming van de
rechter-commissaris voortgezet.
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Zoals hiervoor beschreven, bleek de omzet voor faillissement te zijn omgeleid
via Sky Bakery B.V. Dat bleek de curator in de eerste w eek van het
faillissement; op dat moment bleek hem ook dat de broodproducten die in het
faillissement w erden gefabriceerd, op naam van Sky Bakery B.V. de
onderneming verlieten.
De curator heeft aangegeven dat dit niet acceptabel w as; het is de boedel die
het risico van de voortzetting van de onderneming draagt, met toezicht en
instemming van de rechter-commissaris, en derhalve dienen de inkomsten die
met die voortzetting gegenereerd w orden ook door de boedel te w orden
ontvangen.
Bij nader inzien heeft Sky Bakery dit ook onderschreven.
De gevolgen van deze gang van zaken diende zo veel mogelijk geredresseerd
te w orden. Daarbij w erd de curator gew aarschuw d dat het simpelw eg
crediteren van alle op naam van Sky Bakery uitgestuurde facturen, en opnieuw
uitsturen van deze facturen op naam van Beaudé, zou kunnen leiden tot
onbegrip bij debiteuren en w eigering tot betaling.
Daarom hebben de curator en Sky Bakery besloten om de ondernemingen van
Sky Bakery en Beaudé voor deze omgeleide omzet als geconsolideerd te
beschouw en. Sky Bakery int de debiteuren voor Beaudé. Zij heeft voorts
gedurende de voortzetting van de onderneming bepaalde kosten voor de
boedel voorgeschoten die met die voortzetting gemoeid zijn en door de curator
zijn geaccordeerd. Tot zekerheid van de betaling door Sky Bakery heeft de
curator een stil pandrecht op de handelsdebiteuren van Sky Bakery gekregen
en zij zal volledige transparantie betrachten ten aanzien van haar
bedrijfsvoering.
In de komende verslagperiode zal met Sky Bakery een (eind)afrekening
moeten w orden opgemaakt. Om deze reden kan in dit verslag nog geen
nadere financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode w orden
gegeven.
In de afgelopen verslagperiode zijn Sky Bakery en de curator tot een
eindafrekening over de boedelperiode gekomen. Dat heeft, als gevolg van de
ingew ikkeldheid van de berekeningen en de vele losse eindjes die met Sky
Bakery moesten w orden afgehecht, de nodige voeten in de aarde gehad. Er
is op het scherpst van de snede gediscussieerd en onderhandeld.
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Voor de omzetbelasting hebben Sky Bakery en de curator ervoor gekozen om
als uitgangspunt te nemen dat de partij op w iens naam w ordt gefactureerd
(door crediteuren) of die uitfactureert (aan debiteuren), de btw terugvraagt
resp. afdraagt, ondanks dat dit alles in het kader van de voortzetting door de
boedel w ordt beschouw t.
De totale omzet (ex btw ) over de boedelperiode is ongeveer € 163.000,gew eest. De totale kosten die in die periode door of namens de boedel zijn
betaald, komen (inclusief btw ) uit op ongeveer € 119.000,-. Van een klein
deel van deze kosten is de curator gerechtigd om de btw nog terug te
vragen. Zo bezien heeft de voortzetting van de onderneming door de boedel
een kleine plus opgeleverd. Maar als de loonkosten ook in ogenschouw
w orden genomen, is dat zeker niet het geval gew eest. De rechtvaardiging
van de voortzetting is derhalve met name gelegen gew eest in het feit dat die
voortzetting de verkoop 'going concern' heeft mogelijk gemaakt, en er met die
verkoop w erkgelegenheid voor het gehele personeel is behouden.
Bij het maken van de afrekening heeft Sky Bakery zich op het standpunt
gesteld dat zij voor het financieren van de voortzetting voor de boedel, dan
w el het incassorisico dat zij zou lopen op de (omgeleide) debiteuren, recht
zou hebben op een (risico)vergoeding. Een dergelijke vergoeding - die niet
w erd overeengekomen toen de regeling zoals omschreven in het vorige
verslag w erd bedacht - w ilde zij in mindering brengen op haar (vaststaande)
verplichting tot betaling aan de boedel vanw ege omgeleide omzet. De curator
verw ijst voor dit omleiden naar het vorige verslag.
De curator heeft deze aanspraak gemotiveerd w eersproken en over dit punt
is uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk heeft de curator, enkel uit
pragmatische overw egingen en niet omdat hij van mening w as dat Sky
daadw erkelijk gerechtigd w as tot een dergelijke vergoeding, ingestemd met
een beperkte verrekenpost ad € 3.000,-. Zijn verw achting w as dat het
"kw aadschiks" innen via het verstrekte pandrecht van het laatste bedrag dat
nog ter discussie stond, meer kosten voor de boedel met zich zou brengen
dan het "goedschiks" schikken op het voormelde bedrag. De rechtercommissaris verleende toestemming voor deze schikking en Sky Bakery heeft
het na deze verrekening resterende bedrag op de boedelrekening betaald.
Daarmee is ook het door Sky Bakery aan de boedel verstrekte pandrecht
komen te vervallen, nu Sky Bakery de volledige vordering w aarvoor het
pandrecht w as verstrekt, aan de boedel heeft voldaan.
In totaal w erd door Sky Bakery € 201.657,17 aan de boedel betaald. Dit
bedrag staat in het financieel verslag vermeld onder 'omzet voortzetting',
maar dat is niet (geheel) juist. In het bedrag dat - per saldo - door Sky
Bakery w erd betaald, zitten namelijk diverse posten vervat:
1. de reguliere pre-faillissementsdebiteurenpositie van Sky Bakery;
2. genummerde lijstnog niet geboekte inkoop van Sky Bakery bij Beaudé
(w eek 43 van 2021 t/m w eek 1 van 2022);
3. genummerde lijstomgeleide omzetten / voor de boedel geïnde
debiteuren (w eek 48 van 2021 t/m w eek 1 van 2022) en
4. genummerde lijstenkele bankoverschrijvingen voorafgaand aan het
faillissement van Beaudé)
Post onder 1 en de posten onder 2 en 3, voor zover zij zagen op de periode
voorafgaand aan het faillissement, betreffen eigenlijk betalingen op prefaillissementsdebiteuren. Het is echter nagenoeg onmogelijk om precies te
splitsen in pre-faillissementsdebiteuren en omzet gedurende de voortzetting,

omdat post 4 ook nog in het af te dragen saldi is vervat (en deze niets met
omzet te maken heeft), en voorts het totaal af te dragen bedrag is verrekend
met hetgeen Sky Bakery voor de boedel heeft betaald.
De daadw erkelijke "w inst" over de boedelperiode is derhalve het verschil
tussen de voormelde (bij benadering berekende) € 163.000,- en € 119.000,-.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie en overleg met rechter-commissaris, correspondentie en
overleg met Sky Bakery B.V. en haar adviseurs, (financiële) monitoring,
opstellen pandakte.
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Uitgebreid overleg met Sky Bakery en haar raadsman, controle en
berekeningen, overleg met de rechter-commissaris en verzoeken
goedkeuring uiteindelijke regeling, monitoring binnenkomende bedragen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft na de opening van het faillissement de markt verkend voor
een doorstart. Prominente kandidaat leek eerst Sky Bakery B.V., de
vennootschap van Mick Bertram. Nadat de curator de omgeleide omzet had
ontdekt, zie hiervoor, heeft hij aangegeven niet met Sky Bakery B.V. te zullen
doorstarten.
De curator heeft met drie partijen gesproken en hen, na ondertekening van
een geheimhoudingsovereenkomst, diverse gegevens toegezonden om een
indruk van de door te starten onderneming te geven. Hij heeft een deadline
gesteld voor het uitbrengen van een bieding op uiterlijk 24 december 2021.
Na ommekomst van deze termijn heeft zich nog een kandidaat gemeld. De
curator heeft, in samenspraak met de rechter-commissaris, deze partij gemeld
dat hij vooralsnog enkel verder zou gaan met de reeds uitgebrachte biedingen.
Er zijn binnen de termijn drie biedingen uitgebracht. De curator is met één van
die partijen verder gaan onderhandelen. Dat heeft geresulteerd in
overeenstemming w aarbij de biedende partij financieel gesteund w erd door
een derde en deze derde ook naar voren heeft geschoven als contractspartij.
Op 29 december 2021 heeft de curator een koopovereenkomst gesloten met
(de nieuw opgerichte vennootschap) Bertram Bakery B.V.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
De koopovereenkomst met Bertram Bakery B.V. behelst op hoofdlijnen de
volgende punten:
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de koopsom bedraagt EUR 210.000,-, w aarbij EUR 150.000,- aan de
bedrijfsinventaris w ordt toegeschreven, EUR 5.000,- aan voorraden en
EUR 55.000,- aan goodw ill;
Géén onderdeel van de overeenkomst maken uit de debiteuren, het
onderhanden w erk en alle overige vorderingen;
Effectieve overdrachtsdatum is 9 januari 2022; tot die tijd w erd de
onderneming voor rekening en risico van de boedel gedreven;
Betaling vindt als volgt plaats: op 7 januari 2022 is een bedrag ad EUR
50.000,- aan de boedel overgemaakt. De overige EUR 160.000,- vindt
plaats in tien maandelijkse termijnen van EUR 16.000,-;
Tot zekerheid van betaling van de resterende koopsom heeft de curator
de eigendom van de inventaris voorbehouden. Voorts heeft hij
hypothecaire zekerheid gekregen op een appartementsrecht dat in
eigendom is van een aan de doorstartende gelieerde vennootschap.
De curator verw ijst naar het punt 'activa' in dit verslag omtrent het vooralsnog
parkeren van een deel van de koopsom in afw achting van de uitkomst van een
discussie met de curator van Bakker Bertram B.V.

6.6 Opbrengst
€ 50.000,00
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Toelichting
Dit betreft de aanbetaling van de koopsom zoals afgesproken met de
doorstarter. Dit bedrag w erd bijgeschreven op de boedelrekening.

Toelichting
Naast het bedrag dat in het vorige verslag w erd vermeld als bijgeschreven
op de boedelrekening, w ordt inmiddels € 48.000,- van de koopsom op de
derdengeldenrekening van het kantoor van de curator in depot gehouden in
afw achting van de uitkomst van de discussie met de curator van Bakkerij
Bertram. Daar komt per maand € 12.000,- bij, totdat de gehele koopsom door
de doorstarter is betaald.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Er behoefde geen boedelbijdrage te w orden besproken. W el is in de discussie
met de curator van Bakker Bertram overeengekomen dat de verkoopkosten die
door de curator zijn gemaakt bij het bew erkstelligen van een doorstart, in
ieder geval uit de koopsom w orden voldaan.

Toelichting
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De curator van Bakker Bertram en de curator in dit faillissement hebben die
verkoopkosten bepaald op € 15.000,-, zodat de discussie met de andere
curator thans (nog) handelt om € 135.000,-. De curator heeft het voormelde
bedrag aan verkoopkosten nog niet op de boedelrekening doen bijschrijven,
maar zal dat in de komende verslagperiode doen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Benaderen marktpartijen, opstellen geheimhoudingsovereenkomst en
samenstellen pakket met kerngegevens onderneming, besprekingen met
gegadigden en voeren onderhandelingen, opstellen verkoopovereenkomst en
beoordelen betalingsmodaliteiten koopsom, medew erking aan vestigen
zekerheden ter securering van betaling restant koopsom, correspondentie en
bespreking met (w aarnemend) rechter-commissaris gedurende het gehele
traject.
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Bespreking en correspondentie met curator van Bakker Bertram, enkele
activiteiten ten behoeve van de doorstart (medew erking aan overzetten
(lease)contracten, correspondentie over debiteuren die op verkeerde
rekening hebben betaald).
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd gevoerd in Cashw eb en voor zover daarin verantw oord,
lijkt de administratie netjes te zijn bijgehouden. De curator heeft evenw el in
onderzoek in hoeverre die administratie de daadw erkelijke
vermogenstoestand van de vennootschap w eergaf. Het laat zich vooralsnog
aanzien dat daarin een aanzienlijk deel van de vorderingen van de
vennootschap op derden, w aaronder prominent Sky Bakery B.V., niet w as
verantw oord. De curator heeft dit punt, en in het algemeen de w ijze van
boekhouden, in onderzoek.
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Zie vorig verslag. De curator heeft in de discussie met Sky Bakery de inkoop
van die vennootschap die (vanaf w eek 43 van 2021) niet in de boeken van
Beaudé w as verantw oord, vastgesteld op € 57.708,32. Dit bedrag is in de
afrekening met Sky Bakery meegenomen, zie verder onder 6. in dit verslag.
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Ook een vermeende kw ijtschelding aan een andere, aan de middellijk
bestuurder gerelateerde debiteur zou w el zijn gegeven maar w as niet in de
administratie verw erkt. De curator heeft deze kw ijtschelding echter met een
beroep op de pauliana vernietigd, zodat de verschuldigdheid van de
desbetreffende bedragen zoals die uit de administratie bleek, w eer juist w as.
De debiteur heeft ook betaald.
Buiten deze punten lijkt het erop dat alle relevante informatie in de
administratie is verw erkt. Zoals in het vorig verslag gemeld lijkt de
administratie die is gevoerd in Cashw eb netjes te zijn bijgehouden.
De curator heeft evenw el vragen bij de w ijze w aarop een (groot) aantal
betalingen vanuit Beaudé boekhoudkundig zijn gelabeld (of juist niet, en als
vraagposten zijn blijven staan). Hij onderzoekt thans of deze betalingen niet
eigenlijk een vordering van de boedel op derden opleveren. De curator zal in
de komende verslagperiode de feitelijk leidinggevende om toelichting
verzoeken en daarna beoordelen of er redenen zijn om tot terugvordering
van de betaalde bedragen over te gaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 8 november 2021.
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 15 oktober 2020.
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 13 april 2020.

18-01-2022
1

De jaarrekeningen over 2020 en 2021 w erden tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2018 w erd ruimschoots te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet
vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is een kapitaal van EUR 1.000 geplaatst.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
In onderzoek.

In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft in deze verslagperiode de faillissementspauliana ingeroepen
ten aanzien van een kw ijtschelding aan een debiteur van in totaal € 10.071,aan openstaande facturen. De desbetreffende debiteur is (de eenmanszaak
van) een eerstegraads bloedverw ant van de feitelijk leidinggevende van
Beaudé, en de creditfactuur bleek opgesteld nadat het
aandeelhoudersbesluit om Beaudé failliet te laten verklaren, al getekend
w as. Een faillissement (met een tekort daarin) w as op het moment van de
rechtshandeling derhalve voorzienbaar.
De debiteur heeft na de vernietiging zonder verder protest op de
boedelrekening betaald. Daarmee is dit specifieke punt afgehandeld.
De curator heeft voor het overige (nog) geen aanw ijzingen van paulianeus
handelen.
Terzijde bij dit punt dient nog te w orden vermeld dat de curator ook aan de
verwerende kant van een paulianaclaim staat, namelijk de pauliana (met
goederenrechtelijk gevolg) die de curator van Bakker Bertram tegen Beaudé
heeft ingeroepen ten aanzien van de activa van de vennootschap. Deze
vordering vertaalt zich, na overdracht van de activa met titelgarantie door de
curator in dit faillissement, enkel nog tot een aanspraak van de curator van
Bakker Bertram op de opbrengst van de doorstart. Zie verder onder 3. in dit
verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn diverse onderzoekspunten op het gebied van rechtmatigheid. De
curator zal in de komende verslagperiode dat onderzoek gaan uitvoeren en
het bestuur / de feitelijk leidinggevenden daarover bevragen.
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De curator heeft de onderzoekspunten betreffende de rechtmatigheid nog
altijd in onderzoek. De curator heeft er voor gekozen om eerst vragen in de
gelieerde faillissementen Le Vain en Graente te stellen, en daarna de vragen
in het faillissement Beaudé. De verw achting is dat dat in de komende
verslagperiode zal gebeuren.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, correspondentie met bestuur en hun adviseurs, correspondentie
en overleg met de rechter-commissaris.
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Onderzoek, opstellen vragenlijsten en transactieoverzichten met
vraagpunten, correspondentie met debiteur.

29-04-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
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Salaris curator: P.M.
ClaimsAgent: EUR 30,25
Diverse verplichtingen aangegaan door de curator in het kader van het
voortzetten van de onderneming.
Vordering verhuurder over de huur na datum faillissement: nog niet ingediend.

Toelichting
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de boedelhuur reeds
betaald, en is er tussentijds salaris uitgekeerd.
Als het goed is, zijn in de verrekening met Sky Bakery over de
voortzettingsperiode alle crediteuren opgenomen (en door Sky Bakery
betaald) die gedurende die periode zijn ontstaan. Deze kosten betreffen
immers boedelschulden die samenhangen met het voortzetten van de
onderneming. De curator zal in de komende verslagperiode controleren of de
aanspraken van diverse crediteuren - w aaronder ook crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud of andere rechten - nog moeten leiden tot vergoeding
vanuit de boedel.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.897,00

18-01-2022
1

Toelichting
Dit betreft een vordering omzetbelasting over tw ee tijdvakken in 2020 en een
vordering vennootschapsbelasting 2018.

€ 255.963,00

29-04-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

18-01-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

18-01-2022
1

Nog niet bekend.

€ 6.208,98

29-04-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

18-01-2022
1

49

29-04-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 79.809,14

18-01-2022
1

Toelichting
Dit betreft de stand van de voorlopig erkende crediteuren. Er w ordt één
concurrente vordering ad EUR 1.166.722,89 voorlopig betw ist.

€ 326.573,22

29-04-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-01-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Beoordelen ingediende vorderingen, plaatsing op de lijst van voorlopig
erkende of betw iste schuldvorderingen.

18-01-2022
1

Betaling boedelschulden, controleren ingediende vorderingen en
correspondentie met de crediteuren die zich beroepen op een voorrecht.

29-04-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is nog geen procedures gestart. W el is er een art. 69 Fw -verzoek
ingediend door de curator van Bakker Bertram B.V.; zie onder 3.3 in dit verslag.
Dat verzoek w erd door de rechter-commissaris afgew ezen.

18-01-2022
1

Geen w ijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

29-04-2022
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft beknopt zijn ziensw ijze op het art. 69-verzoek van de curator
van Bakker Bertram B.V. met de rechter-commissaris gedeeld.

18-01-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

18-01-2022
1

Afw ikkelen doorstart, eventuele nazorg in dat kader;
Onderzoek administratie;
Inning vorderingen over pre-faillissementsperiode en
voortzettingsperiode;
Maken (eind)afrekening met Sky Bakery en eventuele andere verbonden
entiteiten;
Voortzetten discussie met curator Bakker Bertram B.V., en
Onderzoek rechtmatigheid.
Ten opzichte van het vorige verslag is de afw ikkeling van de doorstart zo
goed als afgerond. Verder is de eindafrekening met Sky Bakery over de
voortzettingsperiode opgemaakt en is daarop betaald. Ook zijn de
vorderingen over de reguliere debiteuren zo goed als geïnd.

29-04-2022
2

De curator heeft een eerste onderzoek in de administratie afgerond en een
aantal transacties geïdentificeerd die hij voor toelichtend commentaar aan de
feitelijk leidinggevende zal voorleggen.
Verder zal de discussie met de curator van Bakker Bertram w orden
voortgezet en overige rechtmatigheidspunten verder onderzocht. W aar nodig
zullen vragen w orden gesteld en eventueel actie w orden ondernomen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-01-2022
1

Nog niets over te zeggen.

29-04-2022
2

10.3 Indiening volgend verslag
29-7-2022

29-04-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen van dit verslag.

18-01-2022
1

Opstellen van dit verslag.

29-04-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

