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Gegevens onderneming
Paul Année B.V. ("gefailleerde")
KvK-nummer: 52415961
Statutair zetel: Amsterdam
Bezoekadres: Contactw eg 42E (1014 AN) Amsterdam
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Domeinnaam:http://w w w .bakkerijpaulannee.nl/

Activiteiten onderneming
Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich richt op de vervaardiging en
de verkoop van brood en banketbakkersw erk. Feitelijk exploiteerde
gefailleerde een bakkerij aan de Contactw eg 42 te Amsterdam en een w inkel
aan de Bellamystraat 8 te Amsterdam. Vanuit de bakkerij w erd natuurzuiver
brood vervaardigd dat vanuit de w inkel w ordt verkocht aan consumenten.
Daarnaast had gefailleerde verschillende professionele afnemers zoals
natuurvoedingsw inkels, restaurants en (biologische) bakkers.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 203.587,00

€ 11.074,00

€ 22.362,00

2021

€ 198.327,00

€ -31.966,00

€ 18.087,00

2019

€ 200.962,00

€ -25.002,00

€ 18.640,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de financiële gegevens met betrekking tot boekjaar 2019 en
2020 afgeleid uit de gedeponeerde jaarrekeningen over deze boekjaren. De
financiële gegevens met betrekking tot boekjaar 2021 zijn afgeleid uit aan de
curator verstrekte de conceptjaarcijfers over boekjaar 2021.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

16-06-2022
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Boedelsaldo
€ 5.671,30

16-06-2022
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Toelichting
Het boedelsaldo bestaat uit afgestorte kasgelden ad € 144,95 en het
creditsaldo ad € 5.526,35 dat op de bankrekening van gefailleerde w erd
aangehouden (en door de bank naar de boedelrekening is overgeboekt).

€ 5.389,63

15-09-2022
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Toelichting
Verslag 2
Het boedelsaldo is met € 12.788,26 toegenomen doordat er bepaalde activa
te gelde zijn gemaakt. Daarnaast is er een debiteurenvordering van € 25,75
geïncasseerd. Het boedelsaldo is afgenomen door betaling van bepaalde
boedelschulden (w aaronder taxatiekosten en salaris curator).

Verslagperiode
van
17-5-2022

16-06-2022
1

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022
t/m
14-9-2022

Bestede uren

15-09-2022
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 6 min

2

41 uur 12 min

totaal

96 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het
faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen
van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).
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De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen
dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium
gew ijzigd moet w orden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan
w orden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 29 maart 2011 opgericht door de heer Van Putten. De heer
Van Putten w as in eerste instantie (indirect) enig aandeelhouder en statutair
bestuurder van gefailleerde. Destijds w as de huidige bestuurder van
gefailleerde, de heer Amin, als w erknemer in dienst bij gefailleerde. Per 1 april
2014 heeft er een bestuursw issel plaatsgevonden, w aarbij de heer Amin is
aangetreden als enig statutair bestuurder. Sinds 27 december 2018 is de heer
Amin eveneens enig aandeelhouder van gefailleerde.
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1.2 Lopende procedures
In de periode voorafgaand aan de faillietverklaring is er een procedure
gevoerd tussen gefailleerde en een w erknemer van gefailleerde. Deze
procedure zou inmiddels zijn beëindigd. Voor zover de curator kan nagaan
w aren er ten tijde van de faillietverklaring geen lopende procedures meer.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Ten tijde van de faillietverklaring w aren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
reeds gestaakt. Gelet op de onmogelijkheid om de onderneming na de datum
van het faillissement tijdelijk voort te zetten, zal de
curator de lopende verzekeringen beëindigen/royeren. De verzekeraars zullen
w orden verzocht om eventuele premierestituties naar de boedelrekening over
te maken.
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Verslag 2
Afgerond.

15-09-2022
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Contactw eg 42 E te Amsterdam
("bakkerij"). De curator heeft deze huurovereenkomst inmiddels op de voet
van art. 39 Fw opgezegd tegen een opzegtermijn van maximaal drie maanden,
althans tegen de vroegst mogelijke datum. Voor zover mogelijk zal de
huurovereenkomst eerder w orden beëindigd met w ederzijds goedvinden.
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Het is de curator gebleken dat gefailleerde daarnaast gebruik maakt van een
bedrijfsruimte aan het adres Bellamystraat 8 te Amsterdam ("winkel").
Gefailleerde is echter geen contractspartij bij de huurovereenkomst die met de
verhuurder van de w inkel is gesloten. Voor de zekerheid heeft de curator
desondanks - voor zover vereist - alle huurovereenkomsten tussen
gefailleerde en de betreffende verhuurder opgezegd.
Verslag 2
Zoals hierna nader zal w orden toegelicht is er een gedeeltelijke doorstart
gerealiseerd. De doorstarter zet de exploitatie van de bakkerij op dezelfde
bedrijfslocatie voort. Gelet op het voorgaande is de huurovereenkomst
tussen gefailleerde en de verhuurder van de bakkerij (eerder) geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling
en schriftelijk verstrekte informatie w ordt het volgende afgeleid.
Naast de bestuurder had gefailleerde tw ee w erknemers in dienst. In het
najaar van 2021 is er een conflict ontstaan tussen een van deze w erknemers
en een adviseur van gefailleerde. In de periode daarna heeft de
desbetreffende w erknemer zich ziek gemeld. Omdat gefailleerde geen
verzuimverzekering had afgesloten, leidde dit ertoe dat gefailleerde het loon
van de w erknemer moest doorbetalen, terw ijl er tegelijkertijd onvoldoende
financiële middelen w aren om een nieuw e w erknemer in dienst te nemen.
Hierdoor had gefailleerde onvoldoende personeel om de nodige
w erkzaamheden in de bakkerij en de w inkel te verrichten. Omdat gefailleerde
niet in staat w as om het loon van de zieke w erknemer (volledig) door te
betalen, heeft de betreffende w erknemer een procedure tegen gefailleerde
geëntameerd. Deze procedure heeft uiteindelijk geleid tot een vonnis in het
nadeel van gefailleerde. Als gevolg van de coronacrisis had gefailleerde
onvoldoende reserves om deze financiële klap op te vangen.
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde in 2020 en 2021 omzetverlies
heeft geleden doordat gefailleerde onder andere ambachtelijk brood leverde
aan restaurants die gedurende de lockdow ns gesloten w aren. Ook de
stijgende gasprijzen zouden een negatieve invloed hebben gehad op de
financiële positie van gefailleerde. De directe aanleiding van het faillissement
zou er echter in gelegen zijn dat ook de tw eede w erknemer tijdelijk niet in
staat w as om zijn gebruikelijke w erkzaamheden te verrichten. De bestuurder
zag geen mogelijkheden om de activiteiten van gefailleerde (alleen) voort te
zetten en heeft daarom een eigen aangifte tot faillietverklaring ingediend.
Vervolgens is het faillissement van gefailleerde op 17 mei 2022 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

16-06-2022
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Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde drie w erknemers in dienst.
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de betreffende w erknemers
op de voet van art. 40 Fw beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-5-2022

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Opzegging arbeidsovereenkomsten personeel, organiseren intake UW V,
afw ikkelen vordering UW V in het kader van de loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rollend materieel

€ 1.800,00

Inventaris w inkel

€ 861,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 2.661,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan uit inventaris en rollend
materieel. In de bakkerij bevindt zich gebruikelijke bakkerij- en
kantoorinventaris (w aaronder ovens). De w inkelinventaris bestaat uit een
toonbank, koelkasten, broodsnijmachines, broodrekken en dergelijke. Onder
rollend materieel w ordt verstaan een bedrijfsw agen van het merk Volksw agen,
type Transporter (bouw jaar 2008).
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De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en gegadigden in de
gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen. De komende periode zal de
curator de bedrijfsmiddelen te gelde maken.
Verslag 2
De curator heeft de gebruikelijke bakkerij- en kantoorinventaris, de in de
bakkerij aanw ezige voorraden en de immateriële activa aan de doorstarter
verkocht en geleverd. Deze koopovereenkomst met de doorstarter zal hierna
w orden verantw oord in randnummer 6. Doorstart onderneming.
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De overige bedrijfsmiddelen zijn te gelde gemaakt door middel van een
(online) veiling. Met de verkoop van de inventaris is een opbrengst
gerealiseerd van € 861 exclusief btw . Met de verkoop van de bedrijfsw agen
is een opbrengst gerealiseerd van € 1.800 exclusief btw . De
verkoopopbrengst zal minus de veilingkosten van € 406,65 naar de
boedelrekening w orden overgemaakt. Voor zover bepaalde kavels bij de
veiling nog niet zijn verkocht, zullen deze nogmaals via het door de curator
ingeschakelde veilingbedrijf te koop w orden aangeboden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventariszaken die zich in de bakkerij bevinden kw alificeren mogelijk deels
als bodemzaken. Aangezien de belastingdienst een vordering heeft op
gefailleerde, zal de curator w aar nodig ex art. 57 lid 3 Fw de belangen
behartigen van de belastingdienst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
W erkzaamheden onderzoek bedrijfsmiddelen, taxatie bedrijfsmiddelen en te
gelde maken bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden
totaal

16-06-2022
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de bakkerij bevindt zich een beperkte voorraad ingevroren eindproduct,
verpakkingsmateriaal en grijpvoorraad. De eveneens beperkte w inkelvoorraad
van gefailleerde bestaat uit verpakkingsmateriaal en producten als pindakaas,
notenpasta, jam, honing en dergelijke. De curator heeft de w aarde van de
voorraden laten taxeren en zal deze voorraden - indien en voor zover mogelijk
- te gelde maken.
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Verslag 2
De voorraden die niet zijn overgenomen door de doorstarter, zijn eveneens
te koop aangeboden via een online veiling. Aangezien deze kavels bij de
veiling (nog) niet zijn verkocht, zal de voorraad nogmaals via het door de
curator ingeschakelde veilingbedrijf te koop w orden aangeboden.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden onderzoek naar voorraden, taxatie voorraden en te gelde
maken voorraden.

16-06-2022
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 144,95

Liquide middelen
totaal

Boedelbijdrage

€ 5.526,35
€ 0,00

€ 5.671,30

Toelichting andere activa
Kasgelden
De door de curator aangetroffen kasgelden ad € 144,95 zijn gestort en
overgeboekt naar de boedelrekening.
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Liquide middelen
Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij Rabobank. Op de datum van de
faillietverklaring w erd op deze bankrekening een creditsaldo aangehouden van
€ 2.422,22. Nadien heeft er stornering plaatsgevonden van enkele
automatisch geïncasseerde bedragen. Vervolgens heeft Rabobank het op de
bankrekening van gefailleerde aangehouden saldo van € 5.526,35
overgeboekt naar de boedelrekening.
Goodw ill
Het is de curator gebleken dat de domeinnaam van gefailleerde niet tot de
boedel behoort. De naam "Paul Année" vertegenw oordigt op zichzelf mogelijk
w el een w aarde. Indien er een doorstart w ordt gerealiseerd, zal de curator de
immateriële activa van gefailleerde voor zover mogelijk te gelde maken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar eventuele overige activa.

16-06-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 2.088,90

€ 25,75

totaal

€ 2.088,90

€ 25,75

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de aan de curator ter beschikking gestelde tussentijdse cijfer per 19 mei
2022, blijkt dat gefailleerde een debiteurenportefeuille heeft van € 5.811,48.
Een deel van deze debiteurenvorderingen zou echter al zijn geïncasseerd. De
komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten naar de
actuele debiteurenpositie en de debiteurenvorderingen van gefailleerde voor
zover nodig incasseren.
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Verslag 2
De curator heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. Inmiddels zijn de
debiteuren aangeschreven en verzocht om de openstaande vordering van
gefailleerde te voldoen. Een van deze debiteuren heeft het aan gefailleerde
verschuldigde bedrag van € 25,75 inmiddels aan de boedel betaald.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar omvang debiteurenportefeuille en verrichten eventuele
incassow erkzaamheden.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
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Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen lopende leaseovereenkomsten aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover de curator kan nagaan niet van toepassing.

16-06-2022
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
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Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken en w erkzaamheden regulier faillissementsonderzoek.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft terstond na de uitspraak van het faillissement geconstateerd
dat het tijdelijk voortzetten van de onderneming van gefailleerde geen optie is.
Daarbij is in aanmerking genomen dat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
reeds w aren gestaakt en dat er bovendien onvoldoende financiële middelen
beschikbaar w aren om de lopende kosten van een tijdelijke voortzetting te
dekken.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse gegadigden in de gelegenheid gesteld om een bod uit
te brengen op (delen van) de onderneming van gefailleerde. In dit verband
heeft de curator de gegadigden een informatiememorandum toegezonden.
Naar aanleiding daarvan hebben enkele geïnteresseerde partijen een bod op
bepaalde activa uitgebracht. De curator heeft onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met de
partij die het hoogste bod op de activa heeft uitgebracht.

16-06-2022
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Verslag 2
De curator heeft overeenstemming bereikt met de partij die het hoogste bod
op bepaalde tot de boedel behorende activa heeft uitgebracht
("doorstarter"). Daarbij is overeengekomen dat de doorstarter de
bedrijfsmiddelen en voorraden (voor zover deze onderdeel uitmaken van de
bakkerij), de handelsnaam en de overige immateriële activa van gefailleerde
overneemt tegen een koopsom van € 10.000.
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6.5 Verantwoording
In het volgende verslag zal de curator nader ingaan op de in het kader van de
beoogde doorstart gemaakte afspraken en de daarmee te genereren
opbrengsten voor de boedel.
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Verslag 2
De overeengekomen koopsom van € 10.000 is inmiddels op de
boedelrekening ontvangen. Aangezien de verkochte activa niet zijn verpand
aan een financier, komt de gehele verkoopopbrengst toe aan de boedel.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
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In het volgende verslag zal de curator nader ingaan op de in het kader van de
beoogde doorstart gemaakte afspraken en de daarmee te genereren
opbrengsten voor de boedel.

€ 10.000,00

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

16-06-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek naar eventuele doorstartmogelijkheden.
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Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op verzoek van de curator heeft de bestuurder de beschikbare fysieke
administratie over de laatste drie jaren aangeleverd. De digitale administratie
van gefailleerde is grotendeels door de boekhouder van gefailleerde aan de
curator ter beschikking gesteld. De curator zal de administratie van gefailleerde
inventariseren en bestuderen teneinde zich een beeld te kunnen vormen van
de kw aliteit van de boekhouding.

16-06-2022
1

Verslag 2
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2021
Datum deponering 30-3-2022 (op tijd)
Datum vaststelling jaarstuk 16-2-2022
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Boekjaar 2020
Datum deponering 30-3-2022 (te laat)
Datum vaststelling jaarstuk 16-2-2022
Boekjaar 2019
Datum deponering 15-4-2021 (te laat)
Datum vaststelling jaarstuk 14-4-2021

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator verricht een onderzoek naar eventueel paulianeus handelen. In dit
verband zal de administratie van gefailleerde (w aaronder de bankafschriften)
nader w orden bestudeerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van een onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en
eventueel paulianeus handelen.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 14,20
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Toelichting
Claimsagent B.V.: € 14,20
Salaris curator p.m.

€ 178,00
Toelichting
Claimsagent B.V.: € 48,40
Belastingdienst: € 130
Salaris curator p.m.
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.449,00
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€ 27.360,00

15-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
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Vooralsnog geen.

Toelichting
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Vooralsnog geen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-06-2022
1

Vooralsnog geen.

Toelichting
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Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2
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10

15-09-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 177,13
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€ 11.616,05
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verifiëren van ingediende vorderingen.
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Verifiëren van ingediende vorderingen.

15-09-2022
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nader onderzoek naar oorzaken van het faillissement;
verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden;
onderzoek naar eventuele overige activa;
w erkzaamheden realiseren eventuele doorstartmogelijkheden;
onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
verificatie van vorderingen.

Verslag 2
1.
2.
3.
4.

16-06-2022
1

15-09-2022
2

nader onderzoek naar oorzaken van het faillissement;
onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties;
onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

16-06-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-12-2022

15-09-2022
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1 Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

16-06-2022
1

