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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solar Exclusief B.V.

11-01-2019
1

Gegevens onderneming
Solar Exclusief B.V. is gevestigd aan de Oude Apeldoornsew eg 41 te (7333 NR)
Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder KvKnummer: 67290779, handelend onder de naam Sales Punt.

11-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Solar Exclusief B.V. richt zich op de verkoop van zonnepanelen en de daarbij
benodigde onderdelen aan consumenten inclusief de montage daarvan.

11-01-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 68.700,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -113.023,00

€ 68.295,00

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande gegevens zijn de cijfers van 11 november 2016 - 31
december 2017.

Gemiddeld aantal personeelsleden

11-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

11-01-2019
1

Boedelsaldo
11-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode
11-01-2019
1

van
11-12-2018
t/m
11-1-2019

11-04-2019
2

van
11-1-2019
t/m
11-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20,40 uur

2

38,50 uur

3

10,30 uur

totaal

69,20 uur

Toelichting bestede uren
De bestede uren zien op de periode van 11 december 2018 - 11 januari 2019.

11-01-2019
1

De bestede uren zien op de periode van 11 januari 2019 - 11 april 2019.

11-04-2019
2

De bestede uren zien op de periode van 11 januari 2019 t/m 10 juli 2019.

11-07-2019
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Jorin Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Solar Exclusief B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Jorin Holding B.V. is op zijn beurt de
heer E.S. Otten.

11-01-2019
1

1.2 Lopende procedures
Zie onder procedures.

11-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsmaatschappij(en) in kennis gesteld van het
faillissement.

11-01-2019
1

1.4 Huur
De curator heeft de huurovereenkomst van de kantoorruimte aan de
Arnhemsew eg 51 te (7333 NR) Apeldoorn op 17 december 2018 opgezegd na
daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris.

11-01-2019
1

De curator heeft de kantoorruimte per 22 februari 2019 opgeleverd aan de
verhuurder.

11-04-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Solar Exclusief B.V. is op 11 november 2016 opgericht. In 2016 w erkte de
bestuurder zonder vast personeel. De bestuurder maakte zelf de afspraken
met geïnteresseerde partijen om zonnepanelen te verkopen.
In 2017 heeft Solar Exclusief B.V. personeel (verkopers) in loondienst
genomen. De omzet die zij vergaarden door middel van verkoop w oog niet op
tegen diens kosten (en de andere kosten). Hierdoor ontstonden er
achterstanden in betalingen.
Om de eerdergenoemde achterstanden w eg te w erken is Solar Exclusief B.V.
tw eemaal een overeenkomst aangegaan met kredietmaatschappijen. Deze
leningen w erden aangegaan tegen zeer hoge rentetarieven. Het aangaan van
deze verplichtingen heeft averechts gew erkt.
Daarnaast ontstonden er diverse problemen met de ingehuurde monteurs. Dit
veroorzaakte extra kosten voor Solar Exclusief B.V., w aar geen omzet
tegenover staat. Ondertussen w achtten er diverse klanten op hun
zonnepanelen, die deze eerder vooruitbetaald hadden. Solar Exclusief B.V. had
niet de middelen om de zonnepanelen in te kopen.
In de zomer van 2018 heeft Solar Exclusief B.V. nog een poging gedaan om
vreemd vermogen aan te trekken om zo de (betaling)achterstanden w eg te
w erken. De ontstane situatie zorgde er echter voor dat geen partij daartoe
bereid w as. De bestuurder heeft op 7 december 2018 het verzoek tot
faillietverklaring ingediend. Op 11 december 2018 is het faillissement van Solar
Exclusief B.V. vervolgens uitgesproken.

11-01-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-01-2019
1

Personeelsleden
3
Zie onder 2.4.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-12-2018

3

zie onder 2.4.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Op basis van de gegevens van de bestuurder hadden zow el Jorin Holding B.V.
als Solar Exclusief B.V. ten tijde van het faillissement geen w erknemers in
dienst. De arbeidsovereenkomsten van verschillende w erknemers zijn (in de
loop van) 2018 namelijk beëindigd. Om iedere discussie omtrent de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst te voorkomen heeft de curator zekerheidshalve
de arbeidsovereenkomst opgezegd.
Eén w erknemer had nog een vordering op Solar Exclusief B.V. Het UW V heeft
contact opgenomen met deze w erknemer.

11-01-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

11-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Solar Exclusief B.V. beschikt over enkele bedrijfsmiddelen, voornamelijk
kantoorinventaris.

11-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de te ontvangen verkoopopbrengst van de bodemzaken op
grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw reserveren in verband met het
voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 Invorderingsw et.

11-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mede gezien de geringe w aarde die de bedrijfsmiddelen vertegenw oordigen
en het feit dat de bedrijfsmiddelen (grote tafel) niet zonder beschadiging uit
het pand verw ijderd kon w orden is in overleg met de verhuurder van de
kantoorruimte besloten om enkele bedrijfsmiddelen aldaar te laten staan.
Daardoor kon de curator de kantoorruimte een maand eerder opleveren en zijn
eventuele kosten van ontruiming bespaard gebleven. De (middellijk)
bestuurder heeft de overige bedrijfsmiddelen met toestemming van de curator
onder zich genomen.

11-04-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Solar Exclusief B.V. beschikt niet over enige voorraad.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

11-01-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

bestuurder

€ 16.984,70

totaal

€ 16.984,70

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Solar Exclusief B.V. heeft een vordering van € 16.984,70 op de bestuurder uit
hoofde van rekening-courantverhouding.

11-01-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft bij de bestuurder navraag gedaan met betrekking tot de
bovenstaande vordering van Solar Exclusief B.V.

11-01-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Nog niet bekend.

11-01-2019
1

5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement hadden zow el Solar Exclusief B.V. als Jorin
Holding B.V. geen lopende leasecontracten meer. Voorafgaand aan het
faillissement heeft Solar Exclusief B.V. haar lopende leasecontract met
betrekking tot een auto reeds beëindigd.

11-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een kredietgever gemeld die een
pandrecht heeft bedongen op de vorderingen, voorraden, bedrijfsinventaris,
merken en handelsnamen van zow el Jorin Holding B.V. als van Solar Exclusief
B.V. als kredietnemers.

11-04-2019
2

Deze partij heeft haar pandrecht op de materiële activa van Solar Exclusief B.V.
vrijgegeven.

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

Zie 5.3.

11-04-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De kredietgever heeft haar pandrecht op de materiële activa naar aanleiding
van overleg met de curator vrijgegeven. De curator en de kredietgever voeren
nog een discussie omtrent de vraag of er een pandrecht rust op de vordering
van Jorin Holding B.V. op de (middellijk) bestuurder.

11-04-2019
2

3. De discussie tussen de curator en de kredietgever omtrent de vordering
van Jorin Holding B.V. op de (middellijk) bestuurder is nog niet afgerond.

11-07-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

11-01-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd door Solar Exclusief B.V.

11-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk W etboek) is de
vennootschap niet controleplichtig, om w elke reden geen accountantscontrole
heeft plaatsgevonden.

11-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-01-2019
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

11-01-2019
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

11-01-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is begonnen met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2019
1

De curator heeft het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek verder
voortgezet. Hij heeft daarvoor diverse administratie van zow el Jorin Holding
B.V. als van Solar Exclusief B.V. bestudeerd. Daarnaast heeft de curator
verhaalsinformatie van de bestuurder ontvangen van de Belastingdienst. De
curator verw acht de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af
te ronden.

11-04-2019
2

3. De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in de onderliggende
verslagperiode voortgezet. Daartoe heeft de curator onder andere met
diverse partijen contact gehad.

11-07-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
De curator verw acht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te
kunnen geven omtrent de omvang van de boedelschulden.

11-01-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.556,00

11-04-2019
2

€ 11.725,00

11-07-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

11-01-2019
1

25

11-04-2019
2

27

11-07-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 97.797,11

11-01-2019
1

€ 205.706,74

11-04-2019
2

€ 206.816,96

11-07-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-01-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst. Daarnaast heeft de curator
diverse keren contact gehad met een aantal crediteuren.

11-01-2019
1

De crediteuren bestaan voornamelijk uit consumenten die w el hebben betaald
voor zonnepanelen, maar deze niet geleverd hebben gekregen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator w eer veelvuldig contact gehad
met een aantal crediteuren. Deze crediteuren hadden diverse vragen over
verschillende aangelegenheden, zoals over de status van het faillissement en
over hun vorderingen. Veel van de betreffende crediteuren hebben zoals
gezegd de zonnepanelen vooruit betaald maar niet geleverd gekregen.
Daarnaast heeft de curator zoals gezegd de kantoorruimte opgeleverd aan de
verhuurder.

11-04-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

11-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Op 30 november 2018 heeft Solar Exclusief B.V. een verzoek tot houden van
een voorlopig getuigenverhoor ingediend teneinde tw ee getuigen te horen. Er
is geen onderliggend geding aanhangig.

11-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Het voorlopig getuigenverhoor is gepland op 21 januari a.s. De curator is
voornemens om het verzoekschrift tot het horen van getuigen in te (laten)
trekken.

11-01-2019
1

De curator heeft het verzoekschrift tot het horen van getuigen (laten)
intrekken. De curator ziet onvoldoende aanknopingspunten voor het starten
van een juridische procedure.

11-04-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
In het kader van de bovengenoemde procedure is er veelvuldig keren contact
gew eest met de behandelende de advocaat, de advocaat van een getuige en
met de rechtbank. Verder heeft de curator zich een beeld gevormd omtrent de
aard van het verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

11-01-2019
1

De curator heeft de behandelende advocaat laten w eten dat hij de procedure
zoals onder 9.2 genoemd niet w enst voort te zetten en hem gevraagd om het
verzoekschrift in te trekken. De behandelende advocaat is daar op 17 januari
2019 toe overgegaan.

11-04-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht in de navolgende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden.

11-01-2019
1

De curator zal de discussie met de kredietgever over de vordering van de
bestuurder trachten af te ronden. Daarnaast zal hij het
rechtmatigheidsonderzoek afronden.

11-04-2019
2

3. De curator tracht in de nakomende verslagperiode het
rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

11-07-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-01-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

11-07-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft het openbaar verslag opgesteld.

11-04-2019
2

3. De curator heeft zich bezig gehouden met diverse overige
w erkzaamheden, w aaronder het opstellen van het openbaar verslag.

11-07-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

