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Algemene gegevens
Naam onderneming
Slagerij Idsinga Landsmeer B.V.

05-09-2019
1

Gegevens onderneming
Adres: Zuideinde 2 B te Landsmeer
Kamer van Koophandel registratienummer: 63036452
Boedelrekening: NL52KASA0222696257
Er is een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekeningen.

05-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Slagersbedrijf

05-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 309.697,00

€ 64.203,00

€ 201.180,00

2016

€ 246.535,00

€ 19.149,00

€ 169.557,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot
het jaar 2017 en 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2017 van gefailleerde
zoals deze bij de curator is aangeleverd door / namens het bestuur van
gefailleerde inclusief samenstellingsverklaring. Verdere gegevens zijn nog niet
bekend.

05-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

05-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 12.100,00

05-09-2019
1

€ 12.100,00

03-12-2019
2

€ 12.100,00

04-03-2020
3

€ 12.177,17

19-06-2020
4

€ 12.177,17

24-09-2020
5

€ 12.177,17

22-12-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
13-8-2019

05-09-2019
1

t/m
5-9-2019
van
6-9-2019

03-12-2019
2

t/m
3-12-2019
van
4-12-2019

04-03-2020
3

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

19-06-2020
4

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

24-09-2020
5

t/m
23-9-2020
van
24-9-2020

22-12-2020
6

t/m
22-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 30 min

2

4 uur 30 min

3

11 uur 36 min

4

4 uur 6 min

5

1 uur 30 min

6

2 uur 24 min

totaal

71 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Nadat het faillissement op eigen aangifte is uitgesproken door de Rechtbank
Noord-Holland en de aanstelling van de curator is bevestigd, is er direct
telefonisch contact opgenomen met het bestuur van gefailleerde en is er een
bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte te Landsmeer. De activiteiten van de
onderneming zijn enige tijd voor de datum van het faillissement al gestaakt. Er
w as een w inkelinventaris aanw ezig en deze is voor de datum van het
faillissement al verkocht aan een ander slagersbedrijf. De gemaakte afspraken
zijn beoordeeld. De aanw ezige activa zijn geïnventariseerd en getaxeerd. De
reeds door de crediteuren ingediende vorderingen w orden verw erkt en de
overige crediteuren w orden aangeschreven aan de hand van de via de
postblokkade ontvangen correspondentie.

05-09-2019
1

Er is overlegd met vertegenw oordigers van de bank en de bestuurder. Het
rechtmatigheidsonderzoek is gestart.

03-12-2019
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet.

04-03-2020
3

Er is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek gecorrespondeerd met
vertegenw oordigers van het bestuur en de Rabobank.

19-06-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. In dat kader is verder
gecorrespondeerd met een vertegenw oordiger van de Rabobank.

24-09-2020
5

Het rechtmatigheidsonderzoek en overleg met (vertegenw oordigers van de)
Rabobank is voortgezet.

22-12-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 2 april 2015. Enig aandeelhouder en bestuurder
van gefailleerde is Idsinga Holding B.V. De uiteindelijke bestuurder is de heer
W . Idsinga.

05-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

05-09-2019
1

Van lopende procedures is tot op heden niet gebleken.

03-12-2019
2

1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Niet bekend.

05-09-2019
1

De lopende verzekeringen zijn opgezegd of (reeds) beëindigd w egens het niet
betalen van de premies.

03-12-2019
2

1.4 Huur
Ten aanzien van de huur geldt dat er een indeplaatsstelling heeft
plaatsgevonden. Het slagersbedrijf dat de activa van gefailleerde heeft
gekocht, Slagerij Van ’t Oever B.V., heeft de huur per 1 september 2019
overgenomen. Verhuurder heeft de borg verrekend met de openstaande
huurtermijnen van voor datum faillissement. Verhuurder heeft verklaard af te
zien van haar geringe restantvordering en zal derhalve geen vordering bij
failliet indienen.

05-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Van de zijde van het bestuur is verklaard dat de toetreding van een concurrent
er toe heeft geleid dat er geen kostendekkende exploitatie mogelijk en/of
realiseerbaar w as voor gefailleerde vanuit de huidige w inkel- en bedrijfsruimte.

05-09-2019
1

De curator heeft het bestuur verzocht om nadere informatie uit de
administratie en start de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar
de oorzaak van het faillissement.
Het onderzoek w ordt voortgezet.

03-12-2019
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-03-2020
3

Het onderzoek w ordt voortgezet.

24-09-2020
5

Het onderzoek w ordt voortgezet.

22-12-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-09-2019
1

Toelichting
Er w as een personeelslid in loondienst ten tijde van het faillissement. Het
andere personeelslid had reeds een andere baan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

05-09-2019
1

Toelichting
Er w aren tw ee personeelsleden in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-8-2019

2

Het ontslag van beide personeelsleden is door de curator op 15
augustus 2019 mondeling aangezegd en per brief van 16 augustus
2019 bevestigd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 26 augustus 2019 heeft er een bijeenkomst voor het personeel met het
UW V plaatsgevonden ten kantore van de curator.

05-09-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

05-09-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 10.000 (exclusief
BTW ).

05-09-2019
1

De bedrijfsmiddelen betreffen een (deels ingebouw de) w inkelinventaris. De
curator heeft de w aarde laten bepalen door een taxateur aan de hand van
een toegestuurde beschrijving en foto’s.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Door de fiscus zijn tot op heden diverse vorderingen ingediend voor niet
afgedragen Loonheffingen die de opbrengst van de inventaris overtreffen (zie
hierna in het verslag bij ‘Crediteuren’). Voor deze vorderingen geldt het
bodemvoorrecht.

05-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een zeer beperkte voorraad vlees aanw ezig. Deze w as onverkoopbaar.
In overleg met Slagerij Van ’t Oever B.V. en de bestuurder van failliet is deze
voorraad achtergebleven in de koelcel van de slagerij. Slagerij Van ’t Oever zal
voor vernietiging van deze geringe vleesvoorraad zorgdragen.

05-09-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot op heden is er geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

05-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Nog niet bekend.

05-09-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 46.630,73

05-09-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: de bank) heeft een vordering ad €
46.630,73 PM ingediend in het faillissement.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tot op heden geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

05-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank maakt aanspraak op een pandrecht ten aanzien van de inventaris,
voorraad en vorderingen derden en persoonlijke zekerheden.

05-09-2019
1

Gefailleerde heeft, samen met andere entiteiten van de groep besloten
vennootschappen w aartoe zij behoort, een financieringsovereenkomst d.d. 10
april 2015 getekend en ter vestiging van het pandrecht een onderhandse akte
d.d. 13 november 2015 getekend. Het door de bank bij de curator
aangeleverde exemplaar van de akte w erd geregistreerd door de
Belastingdienst op 23 november 2015. Door de bank is nog een onderhandse
akte aangeleverd d.d. 13 juni 2017. Deze akte is niet door de Belastingdienst
geregistreerd.
De geregistreerde verzamelpandakte w aarbij de debiteuren bij volmacht zijn
verpand aan de bank d.d. 12 augustus 2019 is tevens aangeleverd.

5.4 Separatistenpositie
De curator zal de vordering van de bank en de geclaimde pandrechten w aar
nodig nader beoordelen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

05-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is tot op heden geen aanspraak op een overeengekomen
eigendomsvoorbehoud gemaakt.

05-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen retentierecht ingeroepen tot op heden.

05-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is tot op heden niet gereclameerd.

05-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Is niet van toepassing gelet op het bodemvoorrecht van de fiscus, indien nodig
w orden er afspraken over een eventuele boedelbijdrage gemaakt met de
bank.

05-09-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De door de bank opgestuurde stukken en correspondentie zijn beoordeeld en
er is telefonisch en via e-mail overleg gevoerd met vertegenw oordigers van de
bank.

05-09-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
05-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming van gefailleerde is niet voortgezet.

05-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

05-09-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) boekhouding is opgevraagd en gedeeltelijk aangeleverd. De
administratie zal w orden onderzocht en ontbrekende gegevens w orden
opgevraagd.

05-09-2019
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

03-12-2019
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-03-2020
3

Het onderzoek w ordt voortgezet.

19-06-2020
4

Het onderzoek w ordt voortgezet.

24-09-2020
5

Het onderzoek w ordt voortgezet.

22-12-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De Jaarrekening 2015 is op 24 november 2016 gedeponeerd.
De Jaarrekening 2016 is gedeponeerd op 26 oktober 2017.
De Jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 30 april 2019 en daarmee niet tijdig.

05-09-2019
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

03-12-2019
2

Het onderzoek w ordt voortgezet.

04-03-2020
3

Namens het bestuur is ten aanzien van de te late deponering een andere
belangrijke oorzaak voor het faillissement aangevoerd. Het onderzoek w ordt
voortgezet.

19-06-2020
4

Het onderzoek w ordt voortgezet.

24-09-2020
5

Het onderzoek w ordt voortgezet.

22-12-2020
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor gefailleerde geldt naar verw achting de vrijstelling van de
accountantsverklaring.

05-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte van gefailleerde is aangeleverd. De volstorting van de
aandelen w ordt de komende verslagperiode gecontroleerd.

05-09-2019
1

Uit de akte van oprichting volgt dat het geplaatste aandelenkapitaal ad € 1,- is
volgestort in geld. Het onderzoek is afgerond.

03-12-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur w ordt de komende
verslagperiode gestart.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

05-09-2019
1

03-12-2019
2

04-03-2020
3

19-06-2020
4

24-09-2020
5

22-12-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen w ordt de komende verslagperiode
gestart.
In onderzoek

05-09-2019
1

03-12-2019
2

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.
In onderzoek

04-03-2020
3

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.
In onderzoek

19-06-2020
4

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

In onderzoek

24-09-2020
5

Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.
In onderzoek
Toelichting
Het onderzoek w ordt voortgezet.

22-12-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Een toelichting volgt zodra het onderzoek is afgerond.

05-09-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De komende verslagperiode w ordt eerst de boekhouding voor zover deze
beschikbaar is nader onderzocht en zal er een (standaard) analyse w orden
opgesteld zoals gebruikelijk. Aan de hand daarvan w ordt het onderzoek
voortgezet.

05-09-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.
€ 0,00

05-09-2019
1

03-12-2019
2

Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 0,00

04-03-2020
3

Toelichting
Er zijn ongew ijzigd geen boedelvorderingen ingediend.
€ 5.728,33

19-06-2020
4

Toelichting
Er is door het UW V een boedelvordering ingediend ad € 5.728,33.
€ 5.728,33

24-09-2020
5

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 5.728,33
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-12-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.159,00

05-09-2019
1

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden voor een totaalbedrag ad € 21.159,-- aan
vorderingen ingediend w egens niet afgedragen Loonheffingen.
€ 23.066,00

03-12-2019
2

Toelichting
De vordering van de fiscus w egens niet afgedragen Loonheffingen is thans €
23.066,--.
€ 23.066,00

04-03-2020
3

Toelichting
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd ad € 23.066,-.
€ 23.066,00

19-06-2020
4

Toelichting
De vordering van de fiscus is ongew ijzigd ad € 23.066,--.
€ 23.066,00

24-09-2020
5

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 23.066,00
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

22-12-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen door het UW V ingediend, deze w orden
w el verw acht aangezien de salarissen van het personeel voor het faillissement
niet volledig betaald zijn.
€ 0,00

05-09-2019
1

03-12-2019
2

Toelichting
Het UW V diende nog geen preferente vordering in.
€ 0,00

04-03-2020
3

Toelichting
Het UW V diende nog geen preferente vordering in.
€ 9.655,96

19-06-2020
4

Toelichting
Het UW V diende een preferente vordering in ad € 9.655,96.
€ 9.655,96

24-09-2020
5

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 9.655,96
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

22-12-2020
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.
€ 0,00

05-09-2019
1

03-12-2019
2

Toelichting
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.
€ 0,00

04-03-2020
3

Toelichting
Er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.
€ 0,00

19-06-2020
4

Toelichting
Ongew ijzigd, geen andere preferente vorderingen.
€ 0,00

24-09-2020
5

Toelichting
Ongew ijzigd.
€ 0,00
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22-12-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
De komende verslagperiode w ordt er een crediteurenlijst opgesteld.
3

05-09-2019
1

03-12-2019
2

Toelichting
Inclusief de vordering van de bank zijn er thans drie crediteuren.
5

04-03-2020
3

Toelichting
Inclusief de vordering van de bank zijn er thans vijf crediteuren.
8

19-06-2020
4

Toelichting
Er hebben zich thans 8 concurrente crediteuren gemeld met een vordering. Dit
is inclusief de vordering van de bank.
8

24-09-2020
5

Toelichting
Ongew ijzigd.
8
Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

22-12-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 51.206,89

03-12-2019
2

Toelichting
Het bedrag van de concurrente crediteuren is € 51.206,89.
€ 52.098,24

04-03-2020
3

Toelichting
Het bedrag van de concurrente crediteuren is € 52.098,24.
€ 56.635,90

19-06-2020
4

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans €
56.635,90.
€ 56.871,26

24-09-2020
5

Toelichting
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans €
56.871,26.
€ 56.871,26

22-12-2020
6

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Deze is nog niet bekend.

03-12-2019
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De ingediende vorderingen zijn verw erkt.

03-12-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Er zijn sinds de datum van het faillissement geen procedures door de curator
geëntameerd.

05-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen w orden uitgevoerd:
- de
- de
- de
- de
- de

05-09-2019
1

administratie zal w orden onderzocht;
aanw ezigheid van overige activa zal w orden onderzocht;
kw aliteit van het bestuur zal w orden onderzocht;
boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
oorzaak van het faillissement zal nader w orden onderzocht.

- de administratie zal verder w orden onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal verder w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

03-12-2019
2

- de administratie zal verder w orden onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal verder w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

04-03-2020
3

- de administratie zal verder w orden onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal verder w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

19-06-2020
4

- de administratie zal verder w orden onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal verder w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

24-09-2020
5

- de administratie zal verder w orden onderzocht;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal verder w orden gecontroleerd op paulianeuze

22-12-2020
6

betalingen;
- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement w ordt voortgezet.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.

05-09-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-6-2021

22-12-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Voor het overige w ordt het reguliere onderzoek en het w erk zoals volgt uit dit
verslag verder afgerond.

Bijlagen
Bijlagen

05-09-2019
1

