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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solar Groep Tw ente B.V.

20-07-2022
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solar Groep Tw ente
B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7532 RV) Enschede, aan de Lentew eg
5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 77323319 (hierna:
curanda).

20-07-2022
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Solar Groep Tw ente B.V. bestaan uit de installatie van
verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur alsmede de in- en verkoop van,
het plaatsen en monteren van en de advisering met betrekking tot
zonnepanelen en daaraan verw ante producten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 4.367.278,00

€ 38.629,00

€ 493.870,00

2022

€ 2.602.274,00

€ -240.765,00

€ 358.114,00

2021

€ 6.995.499,26

€ -854.088,00

€ 654.682,00

Toelichting financiële gegevens

20-07-2022
1

Toelichting financiële gegevens
W at betreft de cijfers over 2022, deze zien op de periode 01 januari 2022 t/m
31 mei 2022.

20-07-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
18

20-07-2022
1

Toelichting
Gemiddeld aantal personeelsleden 2021: circa 42
Gemiddeld aantal personeelsleden 2022 (datum faillissement): 18

Boedelsaldo
€ 0,00

20-07-2022
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Verslagperiode
van
6-7-2022

20-07-2022
1

t/m
14-7-2022
van
15-7-2022

21-09-2022
2

t/m
19-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

69 uur 36 min

2

160 uur 42 min

totaal

230 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Disclaimer
Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen
zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het
verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen.
Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een
later stadium gew ijzigd moet w orden of dat informatie nog niet openbaar
gemaakt kan w orden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of
juistheid van het verslag en de bijlagen.
Dit verslag dient te w orden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen
(als die er zijn) en beoogt niet verantw oording af te leggen over de stand van
de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21
januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen
rechten w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden
dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg
van nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst
van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten w orden
ontleend.

20-07-2022
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is op 13 februari 2020 opgericht en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 77323319. Daarvoor, sinds 7 september 2017,
w as curanda actief als eenmanszaak.
Enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda is R.H. Hoekstra
Beheer B.V.
De heer R.H. Hoekstra- de Rooij is enig aandeelhouder en enig statutair
bestuurder van R.H. Hoekstra Beheer B.V.

20-07-2022
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1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

20-07-2022
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft de tussenpersoon opdracht gegeven de CAR/Montageverzekering, Het w agenparkpakket en het Inkomenspakket (verzuim)
per faillissementsdatum laten royeren en het zekerheidspakket Bouw , met
goedkeuring van de rechter-commissaris, in stand te houden voor de maanden
juli en (deels) augustus 2022.

20-07-2022
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Alle verzekeringen zijn beëindigd.

21-09-2022
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda huurt van:

20-07-2022
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een particulier een bedrijfsruimte, gelegen aan de Lentew eg 5, 7532 RV
te Enschede, kadastraal bekend
Gemeente Lonneker, Sectie E nummer 672 en 7032 gedeeltelijk;
Göritzlehner Truck & Bus B.V. het w agenpark (17 x voertuigen: auto’s en
bestelbussen);
Document Center Enschede een kopieer-/print-/scanapparaat;
Quick Rentals B.V. een heftruck.
Voor zover deze huurovereenkomsten bestaan en nog niet zijn beëindigd, zijn
door de curator deze overeenkomsten met machtiging van de rechtercommissaris ex art. 39 Fw opgezegd.
De huurovereenkomst van het bedrijfspand loopt 6 oktober 2022 af. De
doorstarter heeft geen overeenstemming bereikt met de verhuurder. Het
bedrijfspand zal eind september 2022 in overleg met doorstarter, verhuurder
en curator w orden opgeleverd aan de verhuurder. Over de periode vanaf
augustus 2022 heeft de doorstarter de huur aan de curator voldaan. De
verhuurder heeft nog een w aarborgsom onder zich, w elke door de
verhuurder zal w orden afgew end voor de openstaande huur. Op basis van
de huidige stand van zaken zal de verhuurder, na verrekening met de
w aarborgsom, een bedrag aan de failliete boedel moeten voldoen.
De bussen en auto's zijn door Göritzlehner opgehaald. Afgew ikkeld.
De doorstarter heeft, voor eigen rekening in overleg met de verhuurder, het
huurcontract aangaande het kopieerapparaat tijdelijk door laten lopen. W at
betreft de heftruck, daarmee is de doorstarter in onderhandeling met de
verhuurder over een voortzetting van de huur.

1.5 Oorzaak faillissement

21-09-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder van curanda:
In 2020 (februari) w erd de eenmanszaak ingebracht in een besloten
vennootschap. Kort voor de intrede van Corona zat curanda in een onstuimige
groeifase, w aarbij medio 2020 de omzet en het resultaat afnamen. Afgezien
van de corona-perikelen w erd duidelijk dat het personeel niet met de
ontw ikkeling van de organisatie w as meegegroeid. Een interne heroriëntatie
heeft onder het personeel onrust veroorzaakt, w aardoor het ziekteverzuim
opliep en een deel van het personeel vertrok. Medew erkers zijn overgestapt
naar concullega’s of zijn voor zichzelf begonnen, die curanda gingen
beconcurreren. Het personeelsbestand is van ruim 40 medew erkers in 2020
geslonken naar 18 medew erkers per datum faillissement.
Door Corona w aren de toelevertijden langer gew orden en stegen de
(vervoers)kosten en inkoopprijzen voor zonnepanelen. Deze trend w erd
versterkt door de oorlog in Oekraïne. De prijsstijgingen en kosten konden niet
altijd direct w orden doorbelast aan de klanten/afnemers hetgeen negatieve
gevolgen voor de marges van curanda had.
Toen het leverancierskrediet w erd opgezegd ontstond een
liquiditeitsprobleem. Er is gezocht naar mogelijkheden voor het aantrekken van
nieuw (w erk)kapitaal en het saneren van schulden, maar dat is niet gelukt.
Curanda heeft geen NOW - en TVL-steun aangevraagd.
Op 4 juli 2022 heeft de algemene vergadering van curanda besloten tot een
eigen aangifte tot faillietverklaring. Op 5 juli 2022 is de eigen aangifte
ingediend, w aarna op 6 juli 2022 het faillissement is uitgesproken.
De curator doet nader onderzoek naar de oorza(a)k(en) van het faillissement
en zal daarop in een opvolgend verslag terugkomen.

20-07-2022
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In onderzoek.

21-09-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18

20-07-2022
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
42

20-07-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-7-2022

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met de rechter-commissaris
Besprekingen/correspondentie met de bestuurder en accountant van
curanda
Correspondentie met de personeelsleden en intake UW V op locatie
Gesprekken/correspondentie met UW V in verband met de
loongarantieregeling en intake UW V op locatie
Afgew ikkeld.

20-07-2022
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21-09-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet aangetroffen.

20-07-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie en besprekingen/correspondentie met bestuurder van curanda.

3.3 Bedrijfsmiddelen

20-07-2022
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is bedrijfsinventaris aangetroffen, bestaande uit: kantoorinventaris,
computers en laptops/surfaces, (mobiele) telefoons, stellingen/magazijn,
gereedschap, steigermateriaal en aantal aanhangers etc.

20-07-2022
1

In het kader van een verkoop is de inventaris getaxeerd. Zie paragraaf 6.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
(kantoor)inventaris, computers en laptops/surfaces, (mobiele) telefoons,
stellingen/magazijn, gereedschap, steigermateriaal en een aantal
aanhangers, etc. verkocht. Zie par. 6.

21-09-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken, w aarbij
overigens geldt dat – voor zover de curator is bekend - de bodemzaken niet
zijn verpand zodat de belastingdienst in dit opzicht terug zal vallen op de
algehele preferentie van art. 21 lid 1 Iw . Voor zover mocht blijken dat deze
zaken zouden zijn verpand, oefent de curator het fiscaal (bodem)voorrecht uit
ten behoeve van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw .

20-07-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en besprekingen/correspondentie met de bestuurder en
taxateur.

20-07-2022
1

Alles is verkocht. Afgew ikkeld.

21-09-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraad aangetroffen, bestaande uit: zonnepanelen, airco’s,
profielen en aanverw ant bevestigingsmateriaal en zg. grijpvoorraad.

20-07-2022
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Daarnaast beschikt curanda over een onderhanden w erk-/orderportefeuille.
Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de orderportefeuille €
1.960.212,60 exclusief btw .
In het kader van een verkoop is de voorraad getaxeerd. Zie paragraaf 6.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de voorraden
en het onderhandenw erk verkocht. Zie par. 6.

21-09-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en besprekingen/correspondentie met de bestuurder en
taxateur.

20-07-2022
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Alles is verkocht. Afgew ikkeld.

21-09-2022
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3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
IE-rechten
Het w oord- en beeldmerk, handelsnamen, een domeinnaam (met een
w ebsite), e-mailadressen en een database.

20-07-2022
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Klantenbestand (zie ook order-/onderhanden w erk; paragraaf 3.6)
Curanda heeft een klantportefeuille/database met klantgegevens. Dit bestand
vertegenw oordigt een w aarde, w aarbij de privacyregels (zoals onder meer:
Privacyrichtlijn (95/46/EG), AVG (Vo. EU 1026/679) en Privacyrichtlijn
(2002/57/EC)) door de curator zullen w orden nageleefd.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris deze activa
ook verkocht. Zie par. 6.

21-09-2022
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie administratie en besprekingen/correspondentie met bestuurder.

20-07-2022
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Afgew ikkeld.

21-09-2022
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de debiteurenportefeuille €
36.095,78 inclusief btw .
In het kader van een mogelijke doorstart heeft de curator deze portefeuille ter
overname aangeboden. Mocht geen voor de boedel conveniërende bieding op
deze portefeuille w orden gedaan, zal de curator de debiteurenvorderingen
innen.

20-07-2022
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De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
debiteurenportefeuille verkocht. Zie par. 6.

21-09-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie administratie en besprekingen/correspondentie met bestuurder
van curanda.

20-07-2022
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Afgew ikkeld.

21-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

20-07-2022
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Volgens opgave van de bestuurder bestaat er slechts een lopende
betaalrekening met ING Bank, maar geen financiering. Daarnaast heeft zich bij
de curator geen bankinstelling gemeld met een vordering op curanda.

5.2 Leasecontracten
Zie paragraaf 1.4. Er is sprake van huur (geen leasing).

20-07-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen zekerheden gevestigd.
Daarnaast heeft zich bij de curator niemand gemeld die zich op een
zekerheidsrecht heeft beroepen.

20-07-2022
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing (zie paragraaf 5.3).

20-07-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich bij de curator enkele partijen gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. De curator onderzoekt of de
desbetreffende zaken ((identificeerbaar) aanw ezig zijn en of het
eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is (overeengekomen).

20-07-2022
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5.6 Retentierechten
Volgens opgave van de bestuurder: geen retentierecht. Curator heeft ook
geen retentor aangetroffen.

20-07-2022
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Eén partij heeft zich beroepen op het retentierecht ten aanzien van een
aanhanger.

21-09-2022
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De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris, en voor zover er
sprake is van retentierecht, op grond van artikel 60, lid 2 FW de aanhanger
opgeëist en verkocht.

5.7 Reclamerechten
Volgens opgave van de bestuurder: geen recht van reclame. Niemand heeft
het recht van reclame tegenover de curator ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen

20-07-2022
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-07-2022
1

Niet van toepassing (zie paragraaf 5.3).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie administratie en gesprekken met de bestuurder. Curator doet
nader onderzoek naar het eigendomsvoorbehoud.

20-07-2022
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Alle w erkzaamheden zijn afgew ikkeld. De aanhanger is afgegeven aan de
curator.

21-09-2022
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Afgew ikkeld.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In afw achting van een mogelijke doorstart w ordt de boedel ‘geconserveerd’,
zonder dat de bedrijfsactiviteiten w orden voortgezet.

20-07-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-07-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-07-2022
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator onderzoekt de mogelijkheden en er hebben zich bij de curator
kandidaten gemeld. In dat kader heeft de curator een biedingsproces opgezet,
w aarbij, na gunning en afronding van een verkoop, de curator in het volgend
verslag de uitkomst van dat proces zal kunnen meedelen.

20-07-2022
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De curator heeft de activa van curanda going concern verkocht aan een
overname-kandidaat, Zolarius B.V.
Behoudens de oplevering van het pand (zie par. 1.4), is de overname met
Zolarius B.V. afgerond.

21-09-2022
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6.5 Verantwoording
Zie paragraaf 6.4

20-07-2022
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6.6 Opbrengst
Toelichting

20-07-2022
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Zie paragraaf 6.4
Niet van toepassing (zie paragraaf 5.3).

€ 75.000,00

21-09-2022
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Toelichting
Zolarius B.V. heeft een koopsom van € 75.000,00 excl. BTW betaald voor de:
1. Bedrijfsinventaris;
2. Voorraad;
3. Intellectuele eigendomsrechten;
4. Goodw ill;
5. Debiteurenportefeuille;
6. Onderhandenw erk.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

20-07-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie administratie en besprekingen/correspondentie met de
bestuurder, gegadigden (inclusief kijkdag) en het opzetten van het
biedingsproces.

20-07-2022
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De verkoop is afgerond met inachtneming van de oplevering van het pand
(zie par. 1.4).

21-09-2022
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Afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De aanw ezige administratie is door de curator veilig gesteld. De curator zal de
administratie en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement nog
nader onderzoeken.

20-07-2022
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In onderzoek.

21-09-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2020 van curanda is vastgesteld op 16 maart
2021 en gedeponeerd op 16 maart 2021.
De termijn voor deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2021 is nog
niet verstreken (nog daargelaten dat deze jaarrekening nog niet is opgesteld).

20-07-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW .

20-07-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het gestorte en geplaatste kapitaal bedraagt € 1,00.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-07-2022
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De curator zal onderzoeken of sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

21-09-2022
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In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-07-2022
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Toelichting
De curator zal onderzoeken of sprake is gew eest van paulianeus handelen.

Toelichting

21-09-2022
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In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoek rechtmatigheid (in combinatie met par. 1.5 van dit verslag).

20-07-2022
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In onderzoek.

21-09-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen administratie
Onderzoek en overleg met de door de curator ingeschakelde (financieel)
deskundige.

20-07-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

20-07-2022
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Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
UW V: p.m.
Huur(verplichtingen): p.m.
Claims Agent: € 117,98

Toelichting

21-09-2022
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Salaris curator: p.m.
Leges KvK: p.m.
Reiskosten: p.m.
DRS Advies: p.m.
PartnerUp: € 1.931,96
UW V: p.m.
Huur(verplichtingen): p.m.
Claims Agent: € 229,90

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 97.127,00

21-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 608,80
Toelichting
Vordering CAK.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-09-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

20-07-2022
1

73

21-09-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 344.241,50

20-07-2022
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€ 532.616,88

21-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld.

20-07-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bij hem bekende crediteuren aangeschreven met het
verzoek hun vordering in te dienen bij ClaimsAgent.

20-07-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-07-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventarisatie en onderzoek administratie, alsmede verkoop van de
onderneming met de activa.
Afhankelijk van de vraag of de debiteurenportefeuille w ordt
(mee)verkocht, zal de curator tot inning
daarvan overgaan.
Crediteurenpositie zal door de curator verder in kaart w orden gebracht,
inclusief onderzoek naar de
geclaimde eigendomsvoorbehouden
Rechtmatigheidsonderzoek, inclusief de oorza(a)k(en) van het
faillissement

Crediteurenpositie nader in kaart brengen
Rechtmatigheidsonderzoek, inclusief de oorza(a)k(en) van het
faillissement
Onderzoek administratie

20-07-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
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Het is nog niet bekend op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
21-12-2022

21-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie paragraaf 10.1

Bijlagen
Bijlagen

20-07-2022
1

