Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
04-11-2022
F.17/20/1
NL:TZ:0000125549:F001
07-01-2020

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr S.L. Elzinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
K&S Totaalbouw B.V.

07-02-2020
1

Gegevens onderneming
K&S Totaalbouw B.V.
Koningsw eg 5 te Harlingen
KvK 73150932

07-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Montage/afbouw w anden, vloeren en plafonds en logistieke dienstverlening in
bouw sector. De onderneming leverde hoofdzakelijk personeel en huurde
daartoe personeel van andere bedrijven in.

07-02-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 946.476,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -139.410,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de door de accountant verstrekte
grootboekmutaties en saldibalans. Van de vennootschap is nog geen
jaarrekening opgemaakt.

07-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.521,38

07-02-2020
1

€ 8.656,38

07-05-2020
2

Toelichting
Zie bijgaand financieel verslag

€ 8.640,48

04-02-2022
9

€ 23.640,48

04-11-2022
12

Verslagperiode
van

07-02-2020
1

7-1-2020
t/m
2-2-2020
van

07-05-2020
2

3-2-2020
t/m
2-5-2020
van

23-07-2020
3

3-5-2020
t/m
21-7-2020
van

22-10-2020
4

22-7-2020
t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

22-01-2021
5

t/m
15-1-2021
van

22-04-2021
6

16-1-2021
t/m
15-4-2021
van

22-07-2021
7

16-4-2021
t/m
15-7-2021
van

22-10-2021
8

16-7-2021
t/m
15-10-2021
van

04-02-2022
9

16-10-2021
t/m
25-1-2022
van

04-05-2022
10

26-1-2022
t/m
25-4-2022
van

04-08-2022
11

26-4-2022
t/m
25-7-2022
van
26-7-2022
t/m
25-10-2022

Bestede uren

04-11-2022
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 30 min

2

14 uur 54 min

3

3 uur 24 min

4

8 uur 24 min

5

5 uur 30 min

6

5 uur 54 min

7

3 uur 36 min

8

4 uur 30 min

9

4 uur 30 min

10

15 uur 54 min

11

7 uur 24 min

12

12 uur 42 min

totaal

119 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk verkoop activa, onderzoek projectcalculaties en correspondentie
crediteuren

07-05-2020
2

Voornamelijk inventarisatie, correspondentie crediteuren en verslaggeving

23-07-2020
3

Voornamelijk rechtmatigheidsonderzoek

22-10-2020
4

Voornamelijk rechtmatigheidsonderzoek en verslaggeving

22-04-2021
6

Voornamelijk beoordeling vervolgstappen rechtmatigheid en verslaglegging

22-07-2021
7

Voornamelijk rechtmatigheidsonderzoek en verslaglegging.

04-02-2022
9

Rechtmatigheid: onderzoek en besprekingen met bestuurder

04-05-2022
10

Rechtmatigheid: correspondentie bestuurder en bestudering ontvangen
stukken bestuurder.

04-08-2022
11

Rechtmatigheid: bespreking bestuurder, opstellen vaststellingsovereenkomst
incl. toestemmingsverzoek rechter-commissaris, afronden
vaststellingsovereenkomst.

04-11-2022
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
J.J. Kroon Holding BV, deze vennootschap w ordt bestuurd door de heer J.J.
Kroon, H.S. Sytstrastrjitte 50 (8806 KM) Achlum, geboren 17-12-1993.

07-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
geen

07-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
diverse bedrijfsverzekeringen

07-02-2020
1

1.4 Huur
Bedrijfsgebouw

07-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door
een serie verliesgevende projecten. Deze projecten w aren verliesgevend door
de inzet van onbekw ame inleners of door inleners ingeleende onbekw ame
medew erkers (naar schatting circa € 150.000) Voorts hebben organisatorische
problemen tot onnodige kosten geleid (naar schatting circa € 40.000). Door
stikstof- en PVAS-problematiek ontbrak het de onderneming aan perspectief
w aarna w erd besloten om het faillissement aan te geven.

07-02-2020
1

De curator heeft vastgesteld dat het faillissement mede w erd veroorzaakt
doordat geen calculaties w erden gemaakt voordat projecten w erden
aangenomen, zodat op voorhand niet altijd kon w orden vastgesteld of
projecten tot een positief resultaat zouden leiden.
Ook heeft één van de bestuurders een in zijn eenmanszaak aangenomen
project dat sterk verlieslatend bleek door de failliete vennootschap laten
uitvoeren. De inkomsten die de bestuurder in zijn eenmanszaak voor dit
project ontving heeft hij niet volledig aan de bv doen toekomen, terw ijl de bv
vrijw el alle kosten voor de uitvoering van het project droeg. Dit heeft de bv
per saldo ca € 265.000,-- gekost, in verband w aarmee de curator de
bestuurder aansprakelijk heeft gesteld. Zie hierna onder rechtmatigheid.

04-11-2022
12

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

07-02-2020
1

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

07-02-2020
1

1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-1-2020

1

na verkregen machtiging van de rechter-commissaris

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag en begeleiding naar faillissementsuitkering

07-02-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 4.235,00

totaal

€ 4.235,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit enkele handgereedschappen
(bouw gerelateerd), enige kantoorinrichting, een bedrijfsauto en een kleine
aanhangw agen. De bedrijfsauto is geleased op basis van financial lease.
De bedrijfsmiddelen zijn niet verpand.
De bedrijfsmiddelen zijn, na verkregen toestemming van de r-c, verkocht aan
de middellijk bestuurder van gefailleerde. De koopsom dient nog voldaan te
w orden op de boedelrekening; de eigendom van de bedrijfsmiddelen gaat pas
over nadat de koopsom is betaald. De curator verw acht dat in de komende
verslagperiode de koopsom, ad € 4.235,-- (inclusief btw ), op de
boedelrekening gestort zal w orden.

07-02-2020
1

In de verslagperiode is de koopsom van de bedrijfsmiddelen ontvangen.

07-05-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft met betrekking tot de inventaris het bodemvoorrecht.

07-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventariseren, verkoopactiviteiten, contacten met de leasemij.

07-02-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een zeer geringe restvoorraad van montagematerialen, zoals
schroeven en bouten, w aarvan geen verkoopopbrengst valt te verw achten.
Van onderhanden w erk is geen sprake.

07-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventariseren.

07-02-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 284,50

Gestorneerde bedragen

€ 4.236,88

totaal

€ 4.521,38

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator trof een banksaldo aan op de rekening-courant van gefailleerde,
ten bedrage van € 284,50. De bank heeft dit overgemaakt op de
boedelrekening.
De curator heeft de bank opdracht gegeven zoveel mogelijk automatisch
afgeboekte bedragen te storneren. Dit resulteerde in een totaal aan
gestorneerde bedragen van € 4.236,88. Dit bedrag heeft de bank vervolgens
overgeboekt op de boedelrekening.

07-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Incasseren banksaldo, storneren automatische betalingen en incasseren
gestorneerde bedragen.

07-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

volgens administratie

€ 8.541,54

totaal

€ 8.541,54

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van de openstaande vorderingen kan een bedrag van € 4.247,34 w orden
verrekend omdat de debiteur tevens crediteur is. Het restant van de
vorderingen is w aarschijnlijk oninbaar omdat de vorderingen door de
debiteuren (gemotiveerd) w orden betw ist.
De vorderingen op handelsdebiteuren zijn verpand aan de kredietverlener. De
kredietverlener heeft het pandrecht openbaar gemaakt en aangegeven de
vorderingen te w illen incasseren.

07-02-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren, correspondentie pandhouder, bestudering
financieringsdocumenten.

07-02-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 30.000,00
Toelichting vordering van bank(en)

07-02-2020
1

Een kredietverlener heeft krediet verstrekt; de vorderingen op de
handelsdebiteuren zijn aan de kredietverlener verpand.

5.2 Leasecontracten
Met betrekking tot de bedrijfsw agen is sprake van financial lease, w aarbij de
bedrijfsw agen pas in eigendom overgaat als alle termijnen zijn voldaan. De
lessor zal de bedrijfsw agen ophalen en verkopen. Een eventuele overw aarde,
die er naar verw achting niet is vanw ege de relatief korte looptijd van de
leaseovereenkomst, zal op de boedelrekening w orden overgemaakt.

07-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De handelsdebiteuren zijn verpand aan de kredietverlener. De bedrijfsw agen
is op grond van een financial leaseovereenkomst eigendom van de lessor.

07-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

07-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

07-02-2020
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

07-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

07-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

07-02-2020
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventariseren, correspondentie met kredietverlener en lessor.

07-02-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

07-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

07-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting

07-02-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

07-02-2020
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

07-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie, voor zover verstrekt en beschikbaar, in
onderzoek.

07-02-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is in het najaar van 2018 opgericht. Het eerste boekjaar
eindigt 31 december 2019. De jaarrekening over 2018 en 2019 w as op het
moment van faillissement nog niet gedeponeerd; de termijn w aarbinnen dit
diende te gebeuren w as ook nog niet verlopen.

07-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsplicht is voldaan.

07-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

07-02-2020
1

Dit heeft de curator in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-02-2020
1

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Nee

04-11-2022
12

Toelichting
De curator heeft geen Paulianeuze transacties aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De omvang van de schulden en de korte bestaansperiode van de onderneming
rechtvaardigen nader rechtmatigheidsonderzoek.

07-02-2020
1

In de verslagperiode alle voor- en nacalculaties van de uitgevoerde w erken
opgevraagd. De ontvangen gegevens zijn nog niet compleet.

07-05-2020
2

In de verslagperiode heeft de curator de heer Sipma gehoord. De heer Sipma
w as bestuurder in de periode van 20 november 2018 (oprichting
vennootschap) tot 21 augustus 2019. Dit gesprek geeft aanleiding om het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voort te zetten.

22-10-2020
4

In de verslagperiode heeft de curator de bestuurder herinnerd aan eerdere
verzoeken om van de grotere projecten nadere gegevens verstrekken. De
projectgegevens w orden moeizaam aangeleverd. De curator heeft de

22-01-2021
5

bestuurder nogmaals gew ezen op diens inlichtingenplicht en geïnformeerd
over consequenties indien die inlichtingenplicht niet naar behoren w ordt
nagekomen.
In de verslagperiode heeft de curator een voormalige klant van gefailleerde om
inlichtingen verzocht. Die klant stelt, voor het verschaffen van informatie, de
voorw aarde dat de curator haar vrijw aart voor eventuele claims. De curator
beraadt zich hierover.

22-04-2021
6

De curator is niet bereid om de derde vooraf te vrijw aren voor claims en zal de
kw estie van de informatiebehoefte nader met de FIOD bespreken.

22-07-2021
7

In de verslagperiode is informatie van de derde ontvangen. De ontvangen
bescheiden sluiten niet aan met de in de administratie aangetroffen
boekingen. De curator zal de bestuurder om opheldering verzoeken.

22-10-2021
8

De curator heeft de bestuurder verzocht om aanvullende informatie. De termijn
hiervoor verloopt begin februari 2022. Voorts heeft de curator bij derden
nadere informatie opgevraagd.

04-02-2022
9

De middelijk bestuurder w as reeds vóór de oprichting van de (thans)
gefailleerde vennootschap actief in de vorm van een eenmanszaak. Nadat de
vennootschap w as opgericht, w erden door de eenmanszaak aangenomen
projecten uitbesteed aan de vennootschap. Er zijn geen (onder)aannemingsovereenkomsten gesloten.

04-05-2022
10

Uit onderzoek blijkt dat de eenmanszaak project W oldring heeft aangenomen
voor een bedrag van € 396.446,- terw ijl de vennootschap slechts € 260.796,aan de eenmanszaak in rekening heeft gebracht. Van dit laatste bedrag is €
4.500,- onbetaald gebleven. De curator heeft de bestuurder verzocht om het
verschil ad € 140.150,- te verklaren. De bestuurder heeft aannemelijk gemaakt
dat voor het onderhavige project voor een bedrag van € 77.595,- aan
projectkosten voor rekening van de eenmanszaak zijn gekomen. Als die
projectkosten voor rekening van de vennootschap zouden moeten komen, zou
de vennootschap per saldo nog een vordering op de eenmanszaak hebben
van € 62.555,-.
Rekening houdend met de door de eenmanszaak betaalde projectkosten
komen de totale kosten van project W oldring op € 594.149,-. Aldus heeft dit
project voor de vennootschap een verlies opgeleverd van circa € 200.000,exclusief het onbetaald gebleven bedrag van € 62.555,De curator is van oordeel dat de bestuurder de belangen van de vennootschap
heeft veronachtzaamd door diensten aan de eenmanszaak te blijven leveren
terw ijl die diensten niet w erden betaald. De bestuurder heeft het project
W oldring opgegeven als de belangrijkste oorzaak van dit faillissement.
De curator verw ijt de bestuurder bovendien dat hij zijn inlichtingenplicht heeft
geschonden door een onjuiste nacalculatie van het project W oldring te
verstrekken.
De curator heeft het bovenstaande met de bestuurder besproken. Bestuurder
en curator sturen aan op een schikking. In verband hiermee heeft de curator
de bestuurder tot het eind april 2022 de gelegenheid gegeven om inzicht te
geven in diens betaalcapaciteit.
Na gevraagd en verleend uitstel heeft de bestuurder informatie verstrekt over
diens betaalcapaciteit. De bestuurder laat zich in deze kw estie sinds kort
bijstaan door een advocaat. Die advocaat heeft om overleg verzocht. Dit

04-08-2022
11

overleg staat geagendeerd op 15 augustus 2022.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder en zijn advocaat om overeenstemming te bereiken over een
minnelijke regeling in verband met aansprakelijkheid van bestuurder Kroon.
De besprekingen hebben tot een minnelijke regeling geleid die, met
toestemming van de rechter-commissaris, is vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst.

04-11-2022
12

De minnelijke regeling houdt in essentie in dat bestuurder Kroon, tegen
algehele finale kw ijting, een bedrag van € 30.000,-- aan de boedel betaalt, te
voldoen in tw ee termijnen van € 15.000,--. Het bedrag van € 30.000,-- is
grotendeels gebaseerd op de financiële draagkracht van bestuurder Kroon,
w elke draagkracht hij heeft onderbouw d met financiële stukken.
De eerste termijn van € 15.000,- is conform afspraak door bestuurder Kroon
betaald op de boedelrekening. De tw eede termijn dient vóór 1 maart 2023 op
de boedelrekening te zijn ontvangen.
Met het treffen van deze minnelijke regeling met bestuurder Kroon is het
rechtmatigheidsonderzoek van de curator nog niet geheel afgerond. De
curator doet nog onderzoek naar de rol van de voormalig medebestuurder
Sipma, w aarbij de curator opmerkt dat die rol ondergeschikt is gew eest aan
de rol van bestuurder Kroon.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verkrijgen en inventariseren administratie.

07-02-2020
1

Onderzoek, bespreking

22-10-2020
4

Onderzoek, correspondentie derden

22-04-2021
6

Nader onderzoek, bespreking bestuurder

04-05-2022
10

Bespreking bestuurder, opstellen en sluiten vaststellingsovereenkomst,
verzoek toestemming rechter-commissaris sluiten vaststellingsovereenkomst.

04-11-2022
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
UW V heeft verplichtingen jegens personeel overgenomen. De regresvordering
van UW V is per verslagdatum nog niet ingediend.

07-02-2020
1

€ 8.333,59

07-05-2020
2

€ 9.403,02

22-07-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

07-02-2020
1

€ 11.799,00

07-05-2020
2

€ 18.701,00

23-07-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-02-2020
1

Toelichting
zie onder 8.1

€ 1.209,33

07-05-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

07-02-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

07-02-2020
1

20

07-05-2020
2

21

22-04-2021
6

32

04-08-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 296.876,83

07-02-2020
1

€ 324.510,34

07-05-2020
2

€ 334.574,09

22-10-2020
4

€ 318.003,19

22-04-2021
6

Toelichting
Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek heeft een schuldeiser haar
eerder ingediende vordering van € 16.570,90 ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie.

07-02-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

07-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afw ikkelen verkoop bedrijfsmiddelen, onderzoek naar eventuele
onregelmatigheden.

07-02-2020
1

Voortzetten onderzoek rechtmatigheid

22-10-2020
4

Overleg Belastingdienst voor derdenonderzoek

22-07-2021
7

De curator zal de komende periode trachten om tot een schikking met de
bestuurder te komen.

04-05-2022
10

Afw ikkeling/uitvoering van de vaststellingsovereenkomst met
bestuurder Kroon.
(Nader) onderzoek naar eventuele aansprakelijkheid van de (voormalig)
medebestuurder Sipma

04-11-2022
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-02-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-2-2023

04-11-2022
12

10.4 Werkzaamheden overig
Inventariseren.

07-02-2020
1

verslaglegging

22-07-2021
7

Bijlagen
Bijlagen

