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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solo Trading B.V.

21-10-2019
1

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Culemborg,
vestigingsadres te (3511 ZJ) Utrecht aan de W ijde W atersteeg 2,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11068693.

21-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Productie en verkoop van meubels.

21-10-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.130.869,00

€ 8.801,00

€ 449.419,00

2017

€ 890.068,00

€ -112.523,00

€ 455.558,00

2018

€ 604.067,00

€ -197.123,00

€ 131.870,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Onbekend.

21-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-10-2019
1

€ 7.686,53

24-12-2019
2

€ 2.853,11

26-04-2020
3

€ 2.853,11

30-07-2020
4

Verslagperiode
van
3-9-2019

21-10-2019
1

t/m
11-10-2019
van
12-10-2019

24-12-2019
2

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

26-04-2020
3

t/m
20-4-2020
van
21-4-2020
t/m
25-7-2020

Bestede uren

30-07-2020
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 30 min

2

12 uur 6 min

3

3 uur 30 min

4

3 uur 6 min

totaal

31 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Solo Trading B.V. (hierna: Solo Trading)
is besloten vennootschap Solo Trading Holding B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van Solo Trading Holding B.V. is de heer P.J. Zondervan.

21-10-2019
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1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

21-10-2019
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1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn
geïnventariseerd en beëindigd.

21-10-2019
1

1.4 Huur
Solo Trading beschikt niet meer over eigen bedrijfsruimte. De vennootschap is
gevestigd aan het huisadres van haar middellijk bestuurder.

21-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. De activiteiten van Solo Trading zijn in 2002 aangevangen en bestonden
uit de in- en verkoop van moderne gestoffeerde zitmeubelen.
b. Het ging om merkloze meubelen die als "w ihite label" in de markt w erden
gezet.
c. Eén van de grote klanten van Solo Trading w as de Bijenkorf.
De Bijenkorf stopte echter, na de overname door een nieuw e investeerder,

21-10-2019
1

met de verkoop van meubelen. Gevolg daarvan w as dat de omzet van
Solo Trading met 30% tot 40% afnam.
d. Vanouds bestond de w erkw ijze van Solo Trading eruit dat stoffen, frames,
schuim e.d. w erden ingekocht evenals de voor de assemblage van de
meubels benodigde arbeid.
e. Dit w as echter een in logistiek en organisatorisch opzicht complex proces.
Om die reden is Solo Trading in de loop van 2015 de meubelen zelf gaan
produceren.
f. Ontw ikkelingen in de markt, w aaronder een afnemende klantentrouw en
toenemende concurrentie op het gebied van w hite labels hadden echter
tot gevolg dat de resultaten steeds verder onder druk kw amen te staan.
g. Aanvankelijk konden de tegenvallende resultaten w orden gecompenseerd
provisie-inkomsten uit een agentuurovereenkomst met een onderneming
die design eetkamerstoelen leverde. Die overeenkomst echter eindigde
w aarmee ook de provisie-inkomsten w egvielen.
h. Ondertussen slaagde Solo Trading er niet in de eigen productie voldoende
efficiënt in te regelen.
i. Om die reden is in de loop van 2018 samenw erking verzocht met de
besloten vennootschap Moreno Zitmeubelen B.V. te Culemborg.
j. De gedachte achter dat samenw erkingsverband w as dat Moreno
Zitmeubelen B.V. de productie zou verzorgen en dat het accent op de
commercie zou komen te liggen bij (de bestuurder van) Solo Trading.
k. De samenw erking met Moreno Zitmeubelen B.V. is echter niet van de grond
gekomen als gevolg van financiële problemen bij die vennootschap,
uitmondend in een faillissement per 22 januari 2019.
l. In samenhang daarmee zijn ook de activiteiten van Solo Trading per
31 december 2018 geëindigd.
m. De w erknemers van Solo Trading zijn, in samenhang met de beëindiging
van de activiteiten, in dienst getreden bij concurrenten van Solo
Trading.
n. De bestuurder van Solo Trading heeft vervolgens inspanningen geleverd
om de vennootschap in overleg met de Belastingdienst te liquideren,
maar w erd uiteindelijk ingehaald door een faillissementsaanvraag van
één van de schuldeisers.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

21-10-2019
1

Toelichting
Solo Trading heeft geen personeel (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-10-2019
1

Toelichting
Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Solo Trading heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsmiddelen

€ 7.686,53

totaal

€ 7.686,53

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

21-10-2019
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Solo Trading zijn in juni 2018 van de vennootschap
gekocht door de besloten vennootschap Senzadelli B.V. (van w elke
vennootschap de heer Zondervan eveneens aandeelhouder is). De koopprijs
van de bedrijfsmiddelen bedroeg € 17.681,73 en is door Senzadelli B.V.
betaald door overmaking op de bankrekening van Solo Trading.

21-10-2019
1

In december 2018 heeft de Belastingdienst bodembeslag gelegd op de
bedrijfsmiddelen. In het kader van het minnelijk overleg met de Belastingdienst
over de verkoop zijn de bedrijfsmiddelen door het Nederlands Taxatie &
Adviesbureau getaxeerd op een executiew aarde van € 4.775,--.
Verslag 2:

24-12-2019
2

In overleg met Senzadelli B.V. en de Belastingdienst is met betrekking tot de
bedrijfsmiddelen de volgende regeling getroffen.
a. Senzadelli B.V. en de belastingdienst erkennen c.q. stellen vast dat
de bedrijfsmiddelen eigendom zijn van Solo Trading B.V.
b. In verband met die vaststelling komt het door de Belastingdienst
gelegde bodembeslag op de voet van artikel 33 Faillissementsw et
te vervallen.
c. De boedel verkoopt de in het taxatierapport gespecificeerde zaken aan
Senzadelli B.V. voor een bedrag gelijk aan de liquidatiew aarde
vermenigvuldigd met factor 1,1, hetgeen neerkomt op een koopprijs
van € 6.352,50 te vermeerderen met btw .
d. De onder c bedoelde koopprijs komt toe aan de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zie onder 3.3.

21-10-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Op basis van de aangeleverde documenten moet voorshands w orden
aangenomen dat Senzadelli B.V. eigenaar is van de bedrijfsmiddelen zodat de
boedel niet bevoegd is tot verkoop.

21-10-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van onderhanden w erk of voorraden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

21-10-2019
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Toelichting andere activa
Van andere activa is niet gebleken.

21-10-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is geen sprake van vorderingen op debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

21-10-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

21-10-2019
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5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

21-10-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

21-10-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

21-10-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

21-10-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn al voor de faillissementsdatum
beëindigd, van voortzetting is daarom geen sprake.

21-10-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van doorstartmogelijkheden is niet gebleken.

21-10-2019
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

21-10-2019
1

Verslag 2:

24-12-2019
2

Het onderzoek naar de boekhouding w ordt vervolgd.
Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding w ordt, in samenhang met het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur, vervolgd en zo mogelijk in de komende
verslagperiode afgerond.

26-04-2020
3

Verslag 4:

30-07-2020
4

Het onderzoek naar de boekhouding en naar eventueel onbehoorlijk bestuur
vergt w at meer tijd. Het streven is er op gericht het onderzoek in de
komende verslagperiode af te ronden.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2017 is op 16 april 2019 gedeponeerd.

21-10-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-10-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

21-10-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:

21-10-2019
1

24-12-2019
2

Het onderzoek w ordt vervolgd.

Toelichting
Zie onder 7.1.

Toelichting
Verslag 4:
Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

26-04-2020
3

30-07-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-10-2019
1

In onderzoek

24-12-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek w ordt vervolgd.
In onderzoek

26-04-2020
3

Toelichting
Verslag 3:
Het onderzoek w ordt vervolgd en zo mogelijk in de komende verslagperiode
afgerond.
Nee

30-07-2020
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Toelichting
Verslag 4:
Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 4:
Zie onder 7.1 en 7.5.

30-07-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft haar vordering nog niet ingediend.
€ 15.036,00

21-10-2019
1

24-12-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

24-12-2019
2

9

26-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
De crediteurenadministratie maakt melding van een bedrag aan vorderingen
van € 55.284,18. De crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd hun
vordering in te dienen.

21-10-2019
1

€ 15.363,52

24-12-2019
2

€ 19.136,44

26-04-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-10-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden zullen in de komende verslagperiode zijn gericht op het
onderzoek van de boekhouding, onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur en onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

21-10-2019
1

Het onderzoek naar de boekhouding, eventueel onbehoorlijk bestuur en naar
eventueel paulianeus handelen w ordt in de komende verslagperiode vervolgd.

24-12-2019
2

Verslag 3:

26-04-2020
3

De curator streeft ernaar het onderzoek naar de boekhouding, eventueel
onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen in de komende
verslagperiode af te ronden.
Verslag 4:

30-07-2020
4

Het onderzoek naar de boekhouding en eventueel onbehoorlijk bestuur
w ordt vervolgd en zo mogelijk in de komende verslagperiode afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

21-10-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2020
4

