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mr S.L. Elzinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
Abattoir Drachten B.V., tevens handelend onder de naam Abattoir Drachten

02-07-2020
1

Gegevens onderneming
Gevestigd De Boeg 3 te (9206 BB) Drachten
Opgericht 29 december 2017
Op 2 januari 2018 ingeschreven in het handelsregister onder nummer
70476764

02-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Slachterij en handel in rundvlees

02-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2017

€ 3.693.898,00

€ 95.329,00

€ 405.721,00

2018

€ 3.808.501,00

€ -131.528,00

€ 433.629,00

2019

€ 2.243.850,00

€ -304.272,00

€ 325.447,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De onderneming w erd op 29 december 2017 opgericht, bij de oprichting w erd
de eenmanszaak Abattoir Drachten per 1 januari 2017 ingebracht.

02-07-2020
1

De gegevens van 2019 zijn ontleend aan de concept jaarrekening.

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

02-07-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren 9 medew erkers in dienst. De bestuurder is in dienst bij
de holding.

Boedelsaldo
€ 1.548,79

02-07-2020
1

€ 29.633,79

02-10-2020
2

€ 8.152,76

28-12-2020
3

Verslagperiode
van
2-6-2020

02-07-2020
1

t/m
25-6-2020
van
26-6-2020

02-10-2020
2

t/m
24-9-2020
van
25-9-2020

28-12-2020
3

t/m
27-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 6 min

2

53 uur 48 min

3

17 uur 54 min

totaal

117 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie, onderzoek verkoopmogelijkheden activa en
correspondentie met crediteuren, debiteuren en de financier.

02-07-2020
1

Voornamelijk verkoopactiviteiten onderneming, onderzoek administratie, etc.

02-10-2020
2

Voornamelijk afw ikkeling openstaande kw esties, voorbereiding opheffing
faillissement

28-12-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is
M. Kuperus Holding B.V. (KvK 70465738)
De Boeg 3 te 9206 BB Drachten

02-07-2020
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Kuperus Holding B.V. is
De heer M. Kuperus, geboren 2 mei 1978

1.2 Lopende procedures
Geen

02-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Bij gefailleerde zijn negen verzekeringspolissen aangetroffen. Acht
verzekeringen zijn per faillissementsdatum opgezegd. Aan de holding is
gelegenheid gegeven om de opstalverzekering per faillissementsdatum over te
nemen en voort te zetten.

02-07-2020
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand van M. Kuperus Holding B.V.

02-07-2020
1

Het bedrijfspand van de holding is tegelijkertijd met de tot het faillissement
behorende activa verkocht aan één en dezelfde partij. In het kader van die
transactie is de huurovereenkomst tussen gefailleerde en de holding c.q. de
nieuw e eigenaar van het bedrijfspand met w ederzijds goedvinden beëindigd.

02-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de bestuurder houdt het faillissement verband met
omzetdaling als gevolg van persoonlijke omstandigheden (ziekte) van de
bestuurder.

02-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

02-07-2020
1

Toelichting
De curator heeft het personeel ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

02-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2020

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren, ontslagaanzegging, overleg UW V, aanleveren gegevens UW V.
Overleg met enkele medew erkers over het aanvaarden van een andere baan
tijdens de opzegtermijn.

02-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De onroerende zaak w aarin de failliete bv haar activiteiten exploiteerde, is
eigendom van de holding.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsinventaris

€ 30.000,00

€ 30.000,00

totaal

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van een deel van de aangetroffen bedrijfsmiddelen ten
behoeve van de exploitatie van de slachterij. In de verslagperiode is de
inventaris getaxeerd door Troostw ijk Taxaties en Advies BV. De curator
onderzoekt de mogelijkheden voor verkoop van de inventaris.

02-07-2020
1

Gefailleerde had de inventaris, tezamen met onroerende en roerende zaken
van M. Kuperus Holding B.V. reeds voor faillissementsdatum verkocht. In de
verslagperiode is deze overeenkomst, onder nadere voorw aarden,
geëffectueerd. Alle roerende zaken zijn verkocht en overgedragen.

02-10-2020
2

Van de opbrengst van de roerende zaken is, op basis van de taxatiew aarden,
€ 30.000,- aangemerkt als opbrengst voor de bodemzaken van gefailleerde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De schuld aan de Belastingdienst bedraagt circa € 75.000,-.

02-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, zie verder onder doorstart.

02-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tot de activa van de boedel behoorde een heel geringe hoeveelheid voorraad.
Die voorraad w as verpand aan de bank. Vanw ege de geringe hoeveelheid
voorraad is de voorraad in de afrekening met de bank aangemerkt als
inventaris/bodemzaken en is de opbrengst daarvan aldus aan de boedel
toegekomen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

02-10-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren volgens administratie

€ 62.884,19

€ 1.271,13

€ 1.271,13

€ 726,00

€ 726,00

€ 726,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 65.110,19

€ 3.497,13

€ 3.497,13

Bijdrage in taxatiekosten (Rabobank)
Gereserveerd banksaldo in verband met een
bankgarantie (Rabobank)
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven. De grootste vordering (€
50.608,76) heeft betrekking op een voorgenomen bedrijfsoverdracht, w elke tot
op heden niet heeft plaatsgevonden. Voorts bleek een bedrag van € 5.957,43
reeds te zijn voldaan en heeft een crediteur een bedrag van € 2.237,97
verrekend. Per verslagdatum staat van de opgegeven vorderingen op de
debiteurenlijst nog een bedrag van € 2.808,90 open. Daarnaast staat er nog
een vordering van ruim € 5.500,- open op een in 2012 in staat van
faillissement verklaarde afnemer. In dat faillissement w ordt een
verificatievergadering geagendeerd.
Rabobank heeft aanspraak gemaakt op haar pandrecht op deze vorderingen.
De curator zal de incasso-activiteiten staken en met de pandhouder afrekenen.

02-07-2020
1

Nu de bank volledig uit de opbrengst van de onroerende en roerende zaken is
voldaan, kan de afdracht van geïnde vorderingen achterw ege blijven.

02-10-2020
2

De curator neemt de incasso van de debiteurenvorderingen w eer ter hand.
Hierbij zij opgemerkt dat de grootste vordering (€ 50.608,76), die betrekking
had op de vóór faillissement voorgenomen bedrijfsoverdracht, is komen te
vervallen, omdat de overeenkomst w aarop deze w as gebaseerd, onder
bepaling van nadere voorw aarden, ná de datum van faillissement is
uitgevoerd, w aarbij de koopsom ter zake van de tot de boedel behorende
inventaris/bodemzaken aan de boedel is afgedragen.
Ten laste van de boedel is een bedrag van € 1.815,- aan taxatiekosten
voldaan. De taxatie betrof ook zaken van M. Kuperus Holding B.V. w elke
eveneens w aren verpand aan Rabobank. In deze verslagperiode heeft de
pandhouder haar aandeel in de taxatiekosten voldaan.

28-12-2020
3

De schuld aan Rabobank is gedeeltelijk afgelost met de opbrengst van activa
van gefailleerde. Het restant w erd voldaan uit de opbrengst van de
zekerheden van M. Kuperus Holding B.V. die zich voor de bankschuld
hoofdelijk had verbonden. Nadat de bank volledig w as voldaan bleek dat de
bank een bedrag van € 1.500,- had gereserveerd inzake een door de bank
afgegeven betalingsgarantie jegens een derde. Omdat de bank niet
beschikte over een contragarantie van gefailleerde heeft de curator dit
bedrag opgeëist. In deze verslagperiode is dit bedrag ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie, divers overleg met debiteuren, bestuurder en
pandhouder.

02-07-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 267.452,48
Toelichting vordering van bank(en)
Betreft Rabobank.

02-07-2020
1

Voor de vordering van de bank zijn de Holding en de bestuurder in privé
hoofdelijk aansprakelijk. De door de kredietnemers gestelde zekerheden zijn
onder andere:
- hypothecaire inschrijving registergoed De Boeg 3 te Drachten
- pandrecht op inventaris, voorraden, transportmiddelen en vorderingen van
gefailleerde
- pandrecht op inventaris, voorraden, transportmiddelen en vorderingen van
de holding
€ 0,00

02-10-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
Met de verkoop van de activa van gefailleerde en van M. Kuperus Holding B.V.
is de bank volledig voldaan. De bank houdt mogelijk nog een tegoed van €
1.500,- onder zich in verband met een door de bank voor gefailleerde
verstrekte garantie. De curator zal deze garantie onderzoeken en nagaan of
het tegoed aan de boedel kan vrijvallen.

5.2 Leasecontracten
geen

02-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
zie onder 5.1

02-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 5.1

02-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele leveranciers hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan
ten aanzien van een geringe hoeveelheid materiaal dat in het productieproces
van de slachterij w erd gebruikt. De curator heeft in onderzoek in hoeverre dit
materiaal nog aanw ezig is en in hoeverre sprake is van een rechtsgeldig
beroep op het het eigendomsvoorbehoud.

02-07-2020
1

Met de verkoop van de activa heeft de koper de curator gevrijw aard voor
aanspraken van derden. Een derde, zijnde een ander dan de koper van de
activa, zou nog munitie onder zich hebben w aarop een eigendomsvoorbehoud
rust. De curator heeft dit in onderzoek.

02-10-2020
2

De leverancier van de munitie heeft deze kw estie rechtstreeks met de houder
van de munitie afgehandeld.

28-12-2020
3

5.6 Retentierechten
geen

02-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
geen

02-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met de pandhouder moet nog w orden overlegd over een boedelbijdrage met
betrekking tot de geïncasseerde vorderingen en de aan de aan de bank te
verschaffen informatie voor de incasso van de nog openstaande vorderingen.

Toelichting
De curator heeft geen vorderingen voor de bank/pandhouder geïncasseerd en
dit is ook niet meer aan de orde, omdat de bank/pandhouder volledig is
voldaan.

02-07-2020
1

02-10-2020
2

De bank/pandhouder zal nog bijdragen in de taxatiekosten van inventaris.
Deze bijdrage moet nog met de bank/pandhouder w orden afgerekend. Dit zal
in de komende verslagperiode gebeuren.

Toelichting
De bijdrage is ontvangen en verantw oord onder de post debiteuren

28-12-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie correspondentie, gezamenlijk overleg voor taxatie en verkoop
zekerheden

02-07-2020
1

Overleg verkoop activa, verdeling opbrengst en taxatiekosten, etc.

02-10-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn enkele w eken voorafgaand aan het
faillissement gestaakt. De onderneming w ordt niet voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

02-07-2020
1

6.4 Beschrijving
Voorafgaande aan dit faillissement hebben gefailleerde en de holding een
overeenkomst gesloten met een derde. Die overeenkomst betreft de overname
van alle immateriële zaken en roerende zaken van gefailleerde alsmede alle
onroerende en roerende zaken van de holding. In overleg met Rabobank is
een taxateur ingeschakeld om de met de overname gemoeide bedragen te
beoordelen en toe te delen aan de failliete bv respectievelijk de holding.

02-07-2020
1

In de verslagperiode is deze overeenkomst, onder nadere voorw aarden,
geëffectueerd. Alle roerende zaken zijn verkocht en overgedragen.

02-10-2020
2

Van de opbrengst van de roerende zaken is, op basis van de taxatiew aarden,
€ 30.000,- aangemerkt als opbrengst voor de inventaris/bodemzaken van
gefailleerde.
Het aandeel van de bank in de taxatiekosten moet nog met de bank w orden
afgerekend.

6.5 Verantwoording
volgt

02-07-2020
1

Zie hiervoor.

02-10-2020
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.
€ 30.000,00

02-07-2020
1

02-10-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
nog niet van toepassing

02-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg bestuurder, bank, taxateur, diverse gegadigden.

02-07-2020
1

Overleg bestuurder, bank, taxateur, koper, bepaling nadere voorw aarden
koopovereenkomst, uitvoering koopovereenkomst, etc.

02-10-2020
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

02-07-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2017 is op 3 september 2018 vastgesteld en op 4
september 2018 gedeponeerd.
De jaarrekening van 2018 is op 6 juni 2019 vastgesteld en op 16 maart 2020
gedeponeerd.

02-07-2020
1

Op grond van art. 2:394 BW is de jaarrekening van 2018 te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

02-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de oprichtingsakte is door inbreng van de eenmanszaak aan de
stortingsplicht voldaan. In die inbreng (economisch per 1 januari 2017, feitelijk
op 29 december 2017) is een bedrag van € 260.000,- begrepen. De na 2017
geleden verliezen zijn aanleiding de inbreng nader te onderzoeken.

02-07-2020
1

In de verslagperiode heeft de curator de inbreng nader onderzocht. De curator
komt tot de conclusie dat er geen aanleiding is om de ingebrachte activa
achteraf voor een lager bedrag te w aarderen. Aldus is - naar het oordeel van
de curator - aan de stortingsplicht van de aandelen voldaan.

02-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het faillissement binnen drie jaar na de oprichting van de vennootschap vormt
aanleiding om de inbreng van de eenmanszaak nader te onderzoeken.

Toelichting
Zie onder 7.4.

7.6 Paulianeus handelen

02-07-2020
1

02-10-2020
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

02-07-2020
1

Toelichting
In de maanden voorafgaande aan het faillissement zijn enkele activa verkocht
aan een crediteur die, vanw ege de ziekte van de bestuurder, tijdelijk de leiding
van de onderneming had overgenomen. De curator zal die transacties (en de
betaling daarvan) nader onderzoeken.
Nee

02-10-2020
2

Toelichting
De curator heeft alle bijzondere transacties onderzocht en vastgesteld dat de
activa zijn verkocht voor reële w aarden en dat de koopsommen zijn voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie

02-07-2020
1

De curator heeft de administratie onderzocht. Daar w aar nodig heeft de
bestuurder, desgevraagd, een nadere toelichting verstrekt. Tot op heden heeft
de curator geen onregelmatigheden vastgesteld. Het onderzoek is nagenoeg
afgerond; in de komende verslagperiode zal dit w orden afgerond.

02-10-2020
2

De curator heeft geen aanleiding om het onderzoek naar eventuele
bestuurdersaansprakelijk voort te zetten.

28-12-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
UW V heeft de loonbetalingsverplichtingen van gefailleerde (grotendeels)
overgenomen. Voor het over de opzegtermijn verschuldigde loon komt zij als
boedelschuldeiser op. Per verslagdatum is de hoogte van deze boedelschuld
nog niet bekend.

Toelichting
De omvang van de boedelschuld aan het UW V is nog niet bekend.
€ 61.650,47
Toelichting
betreft boedelschuld voor overgenomen salarisverplichtingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-07-2020
1

02-10-2020
2

28-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.325,00

02-07-2020
1

Toelichting
Conform de door fiscus op 8 juni 2020 ingediende vordering.
€ 68.460,00

02-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft de loonbetalingsverplichtingen van gefailleerde (grotendeels)
overgenomen. Voor het tot faillissementsdatum verschuldigde loon komt zij als
preferent schuldeiser op. Per verslagdatum is de hoogte van deze schuld nog
niet bekend.

Toelichting
De omvang van de boedelschuld aan het UW V is nog niet bekend.
€ 55.491,02

02-07-2020
1

02-10-2020
2

28-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

02-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

02-07-2020
1

66

02-10-2020
2

65

28-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 352.341,13

02-07-2020
1

Toelichting
De crediteurenlijst is een combinatie van ingediende schuldvorderingen en de
uit de administratie blijkende verplichtingen. In het bedrag van de concurrente
crediteuren is de vordering van de bank niet meegenomen. De vordering van
de bank bedraagt op dit moment circa € 267.500,--. Na aftrek van de
opbrengst van de zekerheden zal de vordering van de bank naar verw achting
substantieel afnemen.
€ 354.965,94

02-10-2020
2

Toelichting
De vordering van de bank is volledig voldaan uit de zekerheden, zodat deze
inmiddels nihil is.
€ 359.803,51

28-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

02-07-2020
1

Mogelijk kan een deel van de boedelschuld aan het UW V (w aarvan de omvang
thans nog niet bekend is) w orden voldaan. Aan andere schuldeisers zal geen
uitkering plaatsvinden.

02-10-2020
2

Opheffing

28-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie

02-07-2020
1

Nadere inventarisatie, correspondentie.

02-10-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn bij de curator geen gerechtelijke procedure bekend.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

02-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator concentreert zich in eerste instantie op de doorstart van de
onderneming. In de tw eede fase zal de schuldpositie w orden bepaald, w aarna
(ook) het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden uitgevoerd.

02-07-2020
1

De curator zal de debiteuren nogmaals aanschrijven en onderzoeken in
hoeverre de debiteurenvorderingen al dan niet geïncasseerd kunnen w orden.
De curator zal de late deponering van de jaarrekening en de oorzaak van het
faillissement (nader) met de bestuurder bespreken.
De bijdrage van de bank/pandhouder in de taxatiekosten van de inventaris zal
de curator met de bank/pandhouder afrekenen. Ook zal de curator onderzoek
doen naar een (kennelijk) verstrekte bankgarantie (ter grootte van € 1.500,--).

02-10-2020
2

Alle lopende zaken zijn afgew ikkeld. De curator zal de rechter-commissaris
verzoeken om dit verslag als eindverslag aan te merken.

28-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

02-07-2020
1

De curator verw acht in de komende verslagperiode alle nog benodigde
w erkzaamheden te kunnen uitvoeren, w aarna het faillissement voor verdere
afw ikkeling gereed zal zijn.

02-10-2020
2

2021

28-12-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Diverse

Bijlagen
Bijlagen

02-07-2020
1

