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Algemene gegevens
Naam onderneming
HB Solar W orks B.V.

30-04-2019
1

Gegevens onderneming
Fabriekstraat 26
7005 AR DOETINCHEM
KvK: 62854607

30-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Installatie en montage van zonnepanelen en alle daarbij voorkomende
w erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 397.668,00

2019

€ 96.044,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

30-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator is nog in afw achting van de overige cijfers van curanda.

30-04-2019
1

Ondanks diverse schriftelijke verzoeken heeft de curator tot op heden geen
jaarcijfers van de voormalig boekhouder van HB Solar W orks B.V. ontvangen.
De curator zal de bestuurder van curanda verzoeken ervoor zorg te dragen dat
de betreffende informatie alsnog w ordt aangeleverd.

01-11-2019
3

Ondanks diverse verzoeken is hieraan tot op heden geen gevolg gegeven, op
een periodebalans na.

30-01-2020
4

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort
(o.a. vanw ege het gegeven dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht).

13-07-2020
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

30-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 11.886,72

30-04-2019
1

€ 43.620,32

02-08-2019
2

€ 43.674,58

01-11-2019
3

€ 21.780,06

30-01-2020
4

€ 20.103,24

24-04-2020
5

€ 37.338,24

23-02-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-3-2019

30-04-2019
1

t/m
29-4-2019
van
30-4-2019

02-08-2019
2

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

01-11-2019
3

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

30-01-2020
4

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

24-04-2020
5

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020

13-07-2020
6

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020
t/m
23-2-2021

Bestede uren

23-02-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 27 min

2

13 uur 33 min

3

1 uur 33 min

4

5 uur 36 min

5

4 uur 30 min

6

8 uur 21 min

7

7 uur 9 min

totaal

81 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van HB Solar W orks B.V. is B. Hold. B.V. De
bestuurder van B. Hold. B.V. is de heer H.C.F. Budde, die tevens alle aandelen
houdt.

30-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft bij de verzekeraar van curanda een overzicht opgevraagd van
de lopende polissen.

30-04-2019
1

De curator heeft de lopende verzekeringen beeindigd. In totaal heeft de
boedel een premierestitutie ontvangen van € 237,30.

02-08-2019
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking een bedrijfsruimte aan de Fabriekstraat
26 te Doetinchem is door de curator op 4 april 2019 opgezegd.

30-04-2019
1

De curator heeft het gehuurde op 18 juni 2019 opgeleverd. De verhuurder
heeft een boedelvordering ingediend groot € 6.443,25 incl. btw .

02-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Bij HB Solar W orks B.V. w erd enkel "verdiend" op de schamele marges op het
monteren van zonnepanelen, terw ijl juist de marges op het product zelf (de
zonnepanelen) een betere omzet hadden kunnen laten zien. Er w aren te hoge
personeelskosten. Daarnaast besteedde de bestuurder te veel tijd aan het
eigenlijk w erk, w aardoor de financiële omstandigheden (de schulden) te w einig
prioriteit kregen.

30-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

30-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

30-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-4-2019

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake voor de loongarantieregeling heeft op 11 april 2019 plaatsgevonden.
Naar verw achting zal het UW V over enkele maanden haar vordering bij de
curator indienen.

30-04-2019
1

Het UW V heeft haar boedel, preferente en concurrente vordering bij de curator
ingediend. De curator verw ijst naar het financieel verslag.

01-11-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

30-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

30-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse gereedschappen, een aanhangw agen,
steigermateriaal, (kantoor)inventaris en een drietal bedrijfsbussen
aangetroffen.

30-04-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. De opbrengst van de bedrijfsmiddelen (excl.
bedrijfsbussen) bedraagt € 8.500,00 excl. btw . De bedrijfsbussen zijn verkocht
voor een bedrag ad € 13.000,00 excl. btw .

02-08-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de inventaris loopt via de boedel op grond van het
bodemvoorrecht van de fiscus.

30-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- verkopen aanw ezige activa.

30-04-2019
1

Afgew ikkeld.

02-08-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

30-04-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Saldo spaarrekening ING Bank

Verkoopopbrengst
€ 719,81

Aegon Schadeuitkering

€ 4.807,45

totaal

€ 5.527,26

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

Het is de curator gebleken dat (de bestuurder van) curanda kort voor het
faillissement zaken (oplegger, steiger en toebehoren) heeft afgegeven aan
een partij als betaling van de openstaande vorderingen. De curator heeft de
eventueel tussen partijen bestaande overeenkomst op grond van
faillissementspauliana vernietigd en aan de verkrijgende partij verzocht de
goederen terug te geven aan de boedel. Tot op heden zijn de betreffende
goederen (nog) niet geretourneerd. De curator is nog in overleg met de
betreffende partij.

02-08-2019
2

De curator heeft inmiddels laten w eten aangifte te zullen doen indien de zaken
niet binnen een bepaalde termijn w orden geretourneerd.

24-04-2020
5

De curator heeft inmiddels nog eens aan de bestuurder schriftelijk bevestigd
dat er aangifte zal w orden gedaan indien de zaken niet w ordt geretourneerd.

13-07-2020
6

De bestuurder heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een
bedrag ad € 4.235,00 aan de boedel voldaan voor de aanhanger inclusief
steigermateriaal.

23-02-2021
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

30-04-2019
1

Toelichting debiteuren
De curator heeft aan de (indirect) bestuurder vragen gesteld over de (hoogte
van de) debiteuren van voor datum faillissement. Op de geblokkeerde
bankrekening van curanda is na datum faillissement een bedrag ad € 3.379.46
ontvangen.

30-04-2019
1

Voorts heeft de (indirect) bestuurder, in opdracht van de curator, na datum
faillissement het onderhanden w erk ten bedrage van € 11.047,79
gefactureerd. Van dit bedrag is inmiddels € 4.119,51 ontvangen, w aarvan een
bedrag ad € 1.139,51 nog op de geblokkeerde bankrekening van curanda
staat. De curator heeft aan de ING Bank N.V. verzocht voornoemd bedrag over
te boeken op de faillissementsrekening.
De curator is nog in afw achting van een reactie van de bestuurder met
betrekking tot één vordering van voor datum faillissement. In totaal is er, met
betrekking tot de prae-faillissementsdebiteuren, op de boedelrekening een
bedrag ad € 3.772,91 ontvangen.

02-08-2019
2

Met betrekking de facturen die na datum faillissement zijn verzonden heeft de
curator een bedrag ad € 8.069,09 geïncasseerd. Het restantbedrag is niet
incasseerbaar doordat de betreffende debiteur een hogere tegenvordering
heeft op curanda.
Tot op heden heeft de curator nog geen duidelijkheid van de bestuurder
verkregen met betrekking tot de hoogte van de vordering van één debiteur.

01-11-2019
3

Inmiddels heeft de curator duidelijkheid verkregen met betrekking tot de
(hoogte van de) vordering van de debiteur. Het is de curator gebleken dat de
betreffende factuur reeds voor datum faillissement is voldaan, zodat de
debiteuren zijn afgew ikkeld.

30-01-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- contact bestuurder;
- aanschrijven debiteuren.

30-04-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo op de betaalrekening van curanda bij de ING Bank N.V. w as ten tijde
van het faillissement nihil. Voorts w as er op de spaarrekening een positief
saldo aanw ezig, zie ook paragraaf 3.8.

30-04-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal partijen heeft een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.
Een aantal zaken, w aarvan de schuldeisers hebben aangegeven dat daarop
het eigendomsvoorbehoud ziet, zijn volgens de bestuurder niet meer
aanw ezig. Voorts heeft de curator een drietal eigendomsvoorbehouden nog in
onderzoek.

30-04-2019
1

In aanvulling op het vorige verslag kan de curator berichten dat van één
schuldeiser de geleverde zaken niet meer aanw ezig w aren. De andere tw ee
schuldeisers hebben de nog aanw ezig zaken opgehaald.

02-08-2019
2

Op dit moment heeft de curator nog één eigendomsvoorbehoud in onderzoek.
De curator heeft vragen gesteld aan de bestuurder over het
eigendomsvoorbehoud. Tot op heden heeft hij hierop (nog) geen reactie
mogen ontvangen, zodat dit punt nog niet is afgew ikkeld.

01-11-2019
3

Inmiddels heeft de curator begrepen dat er bij de verkoop van activa ook
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverkocht.
Inmiddels heeft de curator na goedkeuring rechter-commissaris een
terugbetaling gedaan aan de betreffende crediteur.

30-01-2020
4

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het retentierecht.

30-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

30-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- correspondentie ING Bank B.V.

30-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

30-04-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot op heden hebben zich geen overnamekandidaten gemeld.

30-04-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

30-04-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

30-04-2019
1

Zoals reeds eerder in dit verslag is aangegeven heeft de curator, ondanks
diverse schriftelijke verzoeken, geen (jaar)cijfers van de voormalig boekhouder
van HB Solar W orks B.V. ontvangen. De curator zal de bestuurder van curanda
verzoeken ervoor zorg te dragen dat de betreffende informatie alsnog w ordt
aangeleverd.

01-11-2019
3

Hieraan is nog steeds niet voldaan.

30-01-2020
4

Inmiddels heeft de curator van de voormalig boekhouder van curanda
administratie verkregen. De administratie lijkt w at verouderd (niet laatste 2
jaar).

24-04-2020
5

De curator heeft geconcludeerd dat er niet is voldaan aan de
administratieplicht. Ook zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator
heeft de bestuurder op de hoogte gebracht van zijn bevindingen en hem
aansprakelijk gesteld voor de tekortkomingen.

13-07-2020
6

In het kader van de discussie omtrent het niet voldoen aan de
boekhoudplicht heeft de curator met de bestuurder – ter voorkoming van een
procedure en met toestemming van de rechter-commissaris – afgesproken
dat aan de boedel een tegemoetkoming / schadevergoeding w ordt voldaan
gelijk aan € 13.000,00. Het bedrag is inmiddels volledig op de
faillissementsrekening voldaan.

23-02-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Nog in onderzoek.

30-04-2019
1

Voor zover de curator thans kan overzien zijn de jaarrekeningen niet
gedeponeerd.

01-11-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

30-04-2019
1

Uit de bij de curator aanw ezige administratie kan niet w orden afgeleid of de
aandelen zijn volgestort.

13-07-2020
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
De curator heeft diverse vragen gesteld aan de bestuurder van curanda. Tot
op heden heeft de bestuurder, ondanks diverse verzoeken hiertoe, niet
gereageerd. De curator heeft de bestuurder een termijn gesteld. Indien de
bestuurder niet binnen de gestelde termijn reageert, zal de curator aan de
rechtbank verzoeken de bestuurder op te roepen voor een
faillissementsverhoor.

Toelichting
In januari 2020 hebben de curator en de bestuurder een bespreking gehad
ten kantore van de curator. Onderw erp van gesprek w aren onder andere de
steiger, aanhanger en toebehoren, niet afgedragen pensioenpremies en het
ontbreken van diverse administratie, alsook de voor de curator nieuw e
informatie over de nieuw e onderneming van de bestuurder per april 2019 in
dezelfde branche. Die onderw erpen zullen de komende verslagperiode aan
bod komen w aarbij de bestuurder een actieve rol zal dienen te spelen.

Toelichting
Zoals reeds in paragraaf 7.1 is vermeld, heeft de curator de bestuurder op
grond van het niet hebben voldaan aan de administratieplicht c.q. het niet
deponeren van de jaarrekeningen, het ontvreemden van de aanhanger met
materiaal, althans het afgeven van de aanhanger (w aarbij de crediteuren zijn
benadeeld) en het ten onrechte niet hebben afgedragen van pensioenpremies,
aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator is thans in afw achting
van een betalingsvoorstel van de bestuurder.

Toelichting
Zoals in paragraaf 7.1 is w eergegeven is de curator met de bestuurder
overeengekomen dat er aan de boedel een tegemoetkoming /
schadevergoeding w ordt voldaan van € 13.000,00, w elk bedrag inmiddels
volledig is voldaan.

30-04-2019
1

01-11-2019
3

30-01-2020
4

13-07-2020
6

23-02-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja
Toelichting
Zie paragraaf 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-04-2019
1

13-07-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie;
- correspondentie bestuurder.

30-04-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement alsmede de
vordering van het UW V (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet
bekend.

Toelichting
Huur: € 6.443,25

Toelichting
UW V: € 21.468,64

30-04-2019
1

02-08-2019
2

01-11-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 65.014,00

30-04-2019
1

€ 67.601,50

02-08-2019
2

€ 72.596,50

30-01-2020
4

€ 73.134,50

24-04-2020
5

€ 62.076,50

13-07-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 20.148,75

8.4 Andere pref. crediteuren

30-04-2019
1

01-11-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.125,98

30-04-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

30-04-2019
1

27

02-08-2019
2

29

01-11-2019
3

30

30-01-2020
4

32

23-02-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 98.400,88

30-04-2019
1

€ 124.471,34

02-08-2019
2

€ 144.716,18

01-11-2019
3

€ 146.284,37

30-01-2020
4

€ 146.419,52

23-02-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
w elke w ijze het faillissement zal w orden afgew ikkeld. Nadat tot uitw inning van
de activa is overgegaan, zal hierover meer duidelijkheid kunnen w orden
gegeven.

30-04-2019
1

Nu de (boedel en preferente) vordering van het UW V nog niet bekend is, kan
de curator nog niet inschatten op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

02-08-2019
2

Gelet op de hoogte van de boedel en preferente vorderingen verw acht de
curator niet dat er te zijner tijd een uitkering aan de concurrente crediteuren
kan plaatsvinden, zodat het faillissement vereenvoudigd of w egens de
toestand van de boedel zal w orden opgeheven.

01-11-2019
3

De verw achting is dat de boedelschulden volledig kunnen w orden voldaan en
aan de preferente crediteur (aanvrager faillissement) een zeer beperkte
uitkering kan plaatsvinden.

23-02-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.

30-04-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

30-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
W erkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de activa, innen debiteuren
alsmede onderzoek rechtmatigheid.

30-04-2019
1

De curator dient het onderzoek naar de rechtmatigheid nog af te ronden.
Daarnaast is de curator nog in afw achting van een reactie van de bestuurder
met betrekking tot één debiteur. Voorts is de vordering van het UW V nog niet
bekend.

02-08-2019
2

In de komende verslagperiode zal de curator trachten, zodra hij de volledige
administratie heeft ontvangen, het onderzoek naar de rechtmatigheid af te
ronden. Daarnaast dient de curator het eigendomsvoorbehoud nog af te
w ikkelen.

01-11-2019
3

Diverse leemten in de administratie zijn punt van aandacht. Tevens zal naar
het niet afdragen van pensioenpremies ten behoeve van w erknemers nader
onderzoek w orden gedaan.

30-01-2020
4

De curator zal onderzoek doen naar de integrale administratie. Daarnaast zal
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid w orden onderzocht en dient nog te
w orden afgew acht w at de uitkomst is van de ingeroepen pauliana, zoals
vermeld in paragraaf 3.8.

24-04-2020
5

De curator is in afw achting van een betalingsvoorstel van de bestuurder.

13-07-2020
6

Aan de w erkzaamheden van de curator is een einde gekomen. De curator zal
het faillissement van HB Solar W orks B.V. voordragen voor afw ikkeling.

23-02-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld, is mede
afhankelijk van de voortgang met betrekking tot de verkoop van de activa
alsmede het onderzoek naar de administratie.

30-04-2019
1

Nog niet bekend.

24-04-2020
5

Nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het voorstel van de bestuurder.

13-07-2020
6

Dit is het eindverslag.

23-02-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

