
 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer:4  Datum:  9 oktober 2015 

 

Gegevens onderneming : Kraan Schilders B.V. 

Faillissementsnummer : C 16/14/1024 F 

Datum uitspraak : 2 december 2014 

Curator  : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. D.M. Staal 

 

Saldo faillissementsrekening : € 38.700,08 

Activiteiten onderneming: : Volgens de oprichtingsakte verricht de vennootschap 

activiteiten als schilders- en glaszettersbedrijf en 

werkzaamheden op het gebied van autobelettering, 

lichtbakken, reclameborden en decoratiewerk. 

 

Omzetgegevens   : 2014: € 463.811,11 

   Volgens  grootboekgegevens 2014 

   2013: € 596.296,00 

   2012:  € 249.737,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 8 werknemers 

 

Verslagperiode : 3 juli 2015 t/m 5 oktober 2015  

Bestede uren in verslagperiode 4 : 5,4 

Bestede uren totaal : 95,8 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

Op 12 april 2012 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kraan 

Schilders B.V. opgericht. Het geplaatste kapitaal bedroeg op de datum van oprichting  

€ 18.000,00 opgebouwd uit 18.000 aandelen ten bedrage van € 1,00. Enig aandeelhouder en 

bestuurder is Eligo Beheer B.V.  De heer E.A.C. van Wijk is enig aandeelhouder en bestuurder 

van Eligo Beheer B.V.  

1.2  Winst en verlies : 2013: € 112.409,00 verlies 

    2012: €    35.179,00 verlies 

  

1.3 Balanstotaal : 2013: € 271.057,00  

    2012: € 150.036,00 

1.5 Verzekeringen :  

 De vennootschap is de gebruikelijke verzekeringen aangegaan (bedrijvenpolis en  

 autoverzekeringen). Alle verzekeringen zijn inmiddels opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement :  

 De bestuurder geeft mij aan dat curanda door aanloopverliezen in de eerste anderhalf jaar  

 van haar bestaan en door onderbezetting in het eerste kwartaal 2014, alsmede incidentele  

 verliezen in de eerste 6 maanden van 2014 in financiële problemen is geraakt. Daarnaast  

 bleven voldoende opdrachten uit. In 2014 is toen een herstelplan bedacht met als doel te  
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 komen tot een crediteurenakkoord, (tijdelijk) ontslag van werknemers en een regeling met  

 de verhuurder. Geen van de partijen wenste mee te werken.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Totaal debiteuren volgens 

debiteurenlijst failliet  €   91.821,95  

Voor datum faillissement reeds 

voldaan op bankrekening van 

failliet  €   25.289,89  

Na datum faillissement voldaan op 

bankrekening van failliet  €   38.955,40  

Na datum faillissement voldaan op 

faillissementsrekening  €     8.956,04  

Oninbaar wegens faillissement 

debiteur  €       302,58  

Oninbaar om economische 

redenen  €   11.239,92  

Verrekend met tegenvordering of 

schadevergoeding  €       973,34  

 €   85.717,17  

Openstaande debiteuren  €     6.104,79  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurder geeft aan dat hij de verkoopfactuuradministratie zelf bijhield in de computer  

 en dat hij de rest liet doen door een boekhouder.  In de vorige verslagperiode heb ik digitale  

 administratieve bescheiden ontvangen. Deze bescheiden heb ik aan een onderzoek  

 onderworpen. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik aan de bestuurder vragen gesteld en  

 hem een termijn gesteld ter beantwoording. De bestuurder heeft mij middels zijn vader een  

 reactie gestuurd. Ik heb naar aanleiding hiervan aanvullende vragen gesteld, waarvan ik in  

 afwachting ben. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   : n.v.t.  

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : *** 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen   : In onderzoek.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : €   24.652,09  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 109.371,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 44.953,21 

8.4 Andere pref. crediteuren   : n.v.t.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren   : 19  

8.6 Bedrag concurrente crediteuren   : € 131.957,76  

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog onbekend 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

- inventariseren crediteuren 

 - onderzoek administratie, contact met bestuurder 

 - incasseren debiteuren. 

10.3  Indiening volgend verslag   : 2 december 2015  

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


