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R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr B.K.A. van Rijsbergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
VaroSOL B.V.

16-01-2020
1

Gegevens onderneming
VaroSOL B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60811226.

16-01-2020
1

De gegevens zijn: VaroSOL B.V.
Fermiw eg 2
3208 KT Spijkenisse, gemeente Nissew aard

Activiteiten onderneming
De verkoop- en handel in terrasoverkappingen en zonw eringen en alle verdere
aanverw ante producten. Zoals hierna onder 1.1 nader zal w orden toegelicht,
zijn deze activiteiten nimmer daadw erkelijk van de grond gekomen en
bestonden de activiteiten feitelijk uit het monteren van kozijnen in opdracht
van de zustervennootschap Aarkal B.V., w elke laatste vennootschap
franchisenemer is van de organisatie Belisol.

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet
€ 51.966,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -17.776,00

€ 134.724,00

16-01-2020
1

Jaar

Omzet

2019

€ 187.357,09

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 0,00

€ 81.049,58

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft inmiddels enige financiële gegevens ontvangen (voorlopige
cijfers 2018 en 2019). De jaarrekening 2018 is opgesteld en gedeponeerd. De
curator heeft een groot de financiële stukken opgevraagd, maar nog niet
ontvangen en in het volgende verslag zal de curator derhalve ingaan op de
financiële gegevens.

16-01-2020
1

De curator heeft de aanvullende financiële stukken ontvangen. Voor w at
betreft de jaarrekening 2018 merkt de curator op dat van het balanstotaal van
€ 134.724,-- aan de actiefzijde de grootste balanspost is een bedrag van €
82.744,--, zijnde een vordering op de gefailleerde groepsvennootschap Holland
Totaal montage B.V. en aan de passiefzijde is de grootste balanspost ( €
119.616,-- ) een schuld aan de eveneens gefailleerde groepsmaatschappij
Aarkal B.V..

15-04-2020
2

Voor w at betreft de financiële gegevens 2019 zijn dit voorlopige cijfers. De
curator heeft ook de grootboekkaarten over 2019 ontvangen. In de voorlopige
cijfers is geen w inst en verlies gerapporteerd. De omzet in 2019 is nagenoeg
geheel gemaakt in opdracht van de gefailleerde groepsvennootschap Holland
Totaalmontage B.V..

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

16-01-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-01-2020
1

€ 3.002,78

09-07-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo betreft het creditsaldo van de bankrekening van
schuldenares.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-12-2019

16-01-2020
1

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

15-04-2020
2

t/m
15-4-2020
van
16-4-2020

09-07-2020
3

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020

08-10-2020
4

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

06-01-2021
5

t/m
6-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 5 min

2

7 uur 15 min

3

3 uur 15 min

4

3 uur 55 min

5

1 uur 5 min

totaal

25 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan vaststellen
van de schuldenlast, het teruggeven van een tw eetal lease auto's, de
afw ikkeling van de internetveiling en een Quickscan met betrekking tot de
ontvangen financiële stukken.

15-04-2020
2

De curator heeft de afgelopen verslagperiode de 2 uren besteed aan het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek. De faillissementsmedew erker
heeft haar uren besteed aan het opstellen van de verslag vier en de
afw ikkeling van een tw eetal leasecontracten.

08-10-2020
4

De faillissementsmedew erkster heeft de afgelopen verslagperiode haar tijd
besteed aan het opstellen van dit verslag, het herinneren van de
leasemaatschappij voor uitbetaling van een bedrag dat de boedel toekomt
en het plaatsen van een vordering van de belastingdienst.

06-01-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is een besloten vennootschap, opgericht op 5
juni 2014. Enig aandeelhouder / bestuurder van de gefailleerde vennootschap
is Aarkal Beheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
24402367, van w elke laatste vennootschap enig aandeelhouder / bestuurder
is de heer F.J. Aarts.
Toelichting en achtergrond
Op 17 december 2019 zijn de navolgende faillissementen uitgesproken:
* Aarkal B.V. (F.10/19/497);
* Holland Totaalmontage B.V. (F.10/19/495);
* VaroSOL B.V. (F.10/19/496).
Holland Totaalmontage B.V. - verder te noemen: HTM - is op 25 augustus 2005
opgericht. Deze vennootschap is in 2005 franchisenemer gew orden van de
franchiseorganisatie Belisol. De franchisegever levert kozijnen (verplichte
afname) en er zijn zo'n 17 tot 18 franchisenemers voornamelijk gevestigd in de
Randstad. Het hoofdkantoor van de franchisegever is gevestigd in Hasselt,
België.
In 2010 is HTM naar Spijkenisse verhuisd naar de Fermiw eg 2, alw aar een
grotere show room, kantoor en magazijn is betrokken.
Op 4 juni 2014 is een nieuw e vennootschap Aarkal B.V. opgericht, alsmede is
opgericht de vennootschap Varosol B.V.. In de "nieuw e" Aarkal B.V. zijn de
franchiseactiviteiten ingebracht en in de "oude" Aarkal B.V. heeft een statutaire
naamsw ijziging plaatsgevonden in HTM. In HTM is het personeel dat de
kozijnen monteert, achtergebleven en in de nieuw e Aarkal w as hoofdzakelijk
w erkzaam verkoop- en administratief personeel. Eén en ander is gedaan
vanw ege onderscheid in CAO.
VaroSOL B.V. is opgericht met de doelstelling om terrasoverkappingen en
zonw eringen te gaan verkopen. Er is destijds administratief /

16-01-2020
1

verkooppersoneel aangenomen, alsmede enkele monteurs. De activiteiten zijn
echter niet van de grond gekomen en het administratief / verkooppersoneel is
vertrokken en slechts een tw eetal monteurs zijn achter gebleven. Deze
monteurs verrichtten enkel en alleen montagew erkzaamheden ten behoeve
van HTM en/of Aarkal.
Vanw ege aanhoudende verliezen en een liquiditeitstekort in alle drie de
vennootschappen, heeft er op of omstreeks 31 oktober 2019 een gesprek
plaatsgevonden met de franchisegever en kort nadien heeft de franchisegever
het contract per direct opgezegd, de kozijnen die onder eigendomsvoorbehoud
w aren geleverd, teruggehaald en de lopende dossiers zijn ondergebracht bij
een andere franchisenemer te Gouda. De bedrijfsactiviteiten van alle drie de
vennootschappen zijn op of omstreeks 15 november 2019 volledig gestaakt.

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement is er geen sprake van lopende procedures.

16-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn voor faillissementsdatum opgezegd.

16-01-2020
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurt geen bedrijfslocatie. De gefailleerde
vennootschap w as gevestigd in het bedrijfspand dat gehuurd w erd door Aarkal
B.V..

16-01-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Zoals onder 1.1 aangegeven, bestonden de bedrijfsactiviteiten uit het
verrichten van montagew erkzaamheden voor de tw ee zustervennootschappen
Aarkal B.V. en Holland Totaalmontage B.V., w elke vennootschappen eveneens
in staat van faillissement zijn verklaard. Het franchisecontract is door Belisol
opgezegd, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kozijnen teruggehaald
en met ingang van 15 november 2019 liggen de bedrijfsactiviteiten volledig stil.
De tw ee w erknemers in dienst bij de gefailleerde vennootschap VaroSOL B.V.
zijn met ingang van 15 november 2019 bij de franchisenemer te Gouda in
dienst getreden. Kortom, vanw ege het volledig stilvallen van de
bedrijfsactiviteiten heeft de bestuurder van de gefailleerde vennootschap
besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen.

16-01-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel in dienst, nu op of omstreeks 14
november 2019 tw ee monteurs een beëindigingsovereenkomst hebben
getekend met schuldenaar en elders zijn gaan w erken.

16-01-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

16-01-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-12-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Zekerheidshalve heeft de curator - voor zover rechtens vereist - de
arbeidsovereenkomsten met de tw ee w erknemers opgezegd. Ook heeft de
curator overleg gevoerd met het UW V en het UW V in het bezit gesteld van de
nodige stukken teneinde de aanspraken van de w erknemers te kunnen
vaststellen van achterstallig loon e.d op grond van de loongarantieregeling.

16-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak.

16-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

16-01-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator onderzoekt nog op de gefailleerde vennootschap eigenaar is van
een kantoorinventaris. Aan de hand van de te ontvangen administratieve
stukken kan bezien w orden of een beperkte kantoorinventaris, opgeslagen in
een opslagloods (in verband met de beëindiging van de huurovereenkomst
aan de Fermiw eg 2 te Spijkenisse) al of niet deels in eigendom toebehoort aan
de gefailleerde vennootschap.

16-01-2020
1

Uit de door de curator ontvangen jaarstukken en staat van vaste activa blijkt
dat er enkel w as geactiveerd een tw eetal leaseauto's (financial lease: w elke
inmiddels zijn terug gegeven) en de inrichtingskosten van de show room. Met
andere w oorden: schuldenaar w as geen eigenaar van bedrijfsmiddelen,
voorraden of rollend materieel. Dit betekent dat de opbrengst van de
internetveiling niet ziet op activa in eigendom toebehorend aan schuldenaar
maar deze opbrengst zal moeten w orden verdeeld tussen de eveneens
gefailleerde groepsvennootschappen Aarkal B.V. en Holland Totaalmontage
B.V..

15-04-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

16-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
volgt later.

16-01-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van voorraden en er is geen
sprake van onderhanden w erk.

16-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.

16-01-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 3.002,78

totaal

€ 3.002,78

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De gefailleerde vennootschap is eigenaar van één bedrijfsauto. De curator zal
deze gaan verkopen.

16-01-2020
1

Uit nader onderzoek is gebleken dat schuldenaar geen eigenaar is van een
bedrijfsauto's maar beide voertuigen leasevoertuigen zijn, w elke inmiddels zijn
geretourneerd aan de leasemaatschappijen.

15-04-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
volgt later.

16-01-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Op datum faillissement is er geen sprake van
openstaande debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement is er geen sprake van openstaande debiteuren.

16-01-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
n.v.t.

16-01-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankschuld aan een bankinstelling.

5.2 Leasecontracten

16-01-2020
1

5.2 Leasecontracten
ER is sprake van één financial leasecontract met betrekking tot een
bedrijfsvoertuig.

16-01-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is / zal i overleg treden met de leasemaatschappij omtrent de
teruggave van het leaseobject. Zoals gezegd, is er sprake van financial lease.
Het leaseobject is w el in opdracht van de curator getaxeerd, dit in het kader
van een volledige taxatie van de activa van alle drie de gefailleerde
vennootschappen.

16-01-2020
1

Er is sprake van tw ee financial leasecontracten. De voertuigen zijn inmiddels
terug gegeven aan de leasemaatschappijen en de curator w acht nog op de
afw ikkeling van de financial leaseovereenkomsten.

15-04-2020
2

Beide leasemaatschappijen hebben bericht dat de voertuigen zijn getaxeerd
en het taxatierapport is verstrekt. De curator is nog in afw achting van de
verkoopopbrengst van de voertuigen teneinde te beoordelen of de opbrengst
hoger is dan de uitstaande schuld.

09-07-2020
3

Voor w at betreft een voertuig is de opbrengst lager dan de restant schuld. Bij
het andere voertuig is er sprake van een surplus van € 1815,88. De boedel is
nog in afw achting van betaling van dit bedrag door de leasemaatschappij.

08-10-2020
4

De leasemaatschappij heeft het bedrag nog niet voldaan, om w elke reden de
leasemaatschappij nogmaals is verzocht om het bedrag te voldoen.

06-01-2021
5

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

16-01-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

16-01-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen sprake van een retentierecht.

16-01-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

16-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

16-01-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zoals gezegd, er is geen sprake van een openstaande bankschuld.

16-01-2020
1

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

16-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

16-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

16-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

16-01-2020
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

16-01-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

16-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

16-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

16-01-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is nog doende de nodige financiële stukken te verkrijgen van de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De curator zal deze stukken
bestuderen in een later stadium aangegeven of voldaan is aan de
boekhoudplicht.

16-01-2020
1

Schuldenares heeft een loonadministratie gevoerd en een btw -administratie.
Daarnaast zijn er jaarrekeningen opgesteld en voor w at betreft het jaar 2019
is er sprake van een geboekte administratie ( grootboekkaarten). Ook is er
een tot faillissementsdatum bijgew erkte crediteuren en
debiteurenadministratie voorhanden.

09-07-2020
3

De conclusie is dan ook dat voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit raadpleging van de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de
jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 tijdig zijn zijn gedeponeerd.

16-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

16-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

16-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek gaan doen of er al of niet sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator - dit in samenhang met tw ee
andere gelieerde faillissementen - hier onderzoek naar doen.
Nee
Toelichting
Uit het rechtmatigheidsonderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen. Op grond van de thans aan de curator bekende feiten en
omstandigheden en de administratieve vastlegging door het bestuur is de
curator van mening dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

16-01-2020
1

09-07-2020
3

08-10-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

16-01-2020
1

Toelichting
De curator zal onderzoek gaan doen of er al of niet sprake is van paulianeus
handelen.
In onderzoek

09-07-2020
3

Toelichting
De komende verslagperiode zal de curator - dit in samenhang met tw ee
andere gelieerde faillissementen - hier onderzoek naar doen.
Nee

08-10-2020
4

Toelichting
Er zijn geen paulianeuse handelingen verricht door de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Volgt later.

16-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgt later.

16-01-2020
1

De curator heeft onderzocht de bankafschriften en grootboekkaarten2019, de
voorlopige cijfers 2019 en de jaarrekening 2018.

08-10-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-01-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Naar zeggen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is er geen
fiscale schuld.
€ 3.867,00

16-01-2020
1

15-04-2020
2

Toelichting
De preferente schuld betreft loonheffingen (€ 2.882,--), omzetbelasting (€
730,--) en motorrijtuigenbelasting (€ 255,--).
€ 5.079,00

09-07-2020
3

€ 5.152,00

08-10-2020
4

€ 7.909,00

06-01-2021
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Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst een aanvullende
vordering vennootschapsbelasting 2018 ingediend voor een bedrag van €
2.757,--.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Naar zeggen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is er geen
schuld aan het UW V.
€ 7.572,32

16-01-2020
1

15-04-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet ingediend.

16-01-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

16-01-2020
1

4

15-04-2020
2

7

09-07-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 217,80

16-01-2020
1

€ 12.742,31

15-04-2020
2

€ 15.438,53

09-07-2020
3

€ 18.603,81

08-10-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium is het te vroeg om iets te zeggen over de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement.

16-01-2020
1

Zoals het zich thans laat aanzien kan er geen uitkering aan de crediteuren
gaan plaatsvinden en zal het faillissement dienen te w orden opgeheven op
grond van artikel 16 faillissementsw et.

09-07-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de ontvangen crediteurenlijsten heeft de curator de bekende
crediteuren aangeschreven. Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld.

16-01-2020
1

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

16-01-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

16-01-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

16-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

16-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal het navolgende gaan doen:
* inventariseren van de schuldenlast;
* overgaan tot verkoop van het voertuig;
* teruggave van het voertuig financial lease en bezien of er al of niet een
overw aarde is.
Voor w at betreft de verkoop van het voertuig zal de curator deze verkoop
meenemen in de verkoop van alle activa van de drie gefailleerde
vennootschappen. De curator zal de rechter-commissaris hiertoe een voorstel
tot internetveiling doen.
* boekhoudkundig en administratieonderzoek om te bezien of voldaan is aan
de boekhoudplicht en/of de rechtmatigheid.

16-01-2020
1

De navolgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
* de afw ikkeling van de tw ee financial leaseovereenkomsten, zodat de
schuldenlast van schuldenaar kan w orden vastgesteld;
* boekhoudkundig en administratieonderzoek om te bezien of voldaan is aan
de boekhoudplicht en/of rechtmatigheid.

15-04-2020
2

De navolgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
* de afw ikkeling van de tw ee financial leaseovereenkomsten, zodat de
schuldenlast van schuldenaar kan w orden vastgesteld;
* onderzoek of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus

09-07-2020
3

handelen.
Voor het overige zijn de w erkzaamheden van de curator afgerond.
De w erkzaamheden curator zijn afgerond. Het is nog w el w achten op een
betaling van de leasemaatschappij van een bedrag van € 1815,88.

08-10-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet bekend.

16-01-2020
1

De curator streeft ernaar om gezamenlijk met een tw eetal gelieerde
faillissementen ( in w elke faillissementen de curator nog enige w erkzaamheden
dient te verrichten) binnen drie maanden na heden het onderhavige
faillissement af te w ikkelen. De w erkzaamheden van de curator in dit
faillissement zijn afgerond.

08-10-2020
4

De boedel heeft nog niet het bedrag van de leasemaatschappij ontvangen en
daarnaast zijn de w erkzaamheden in de overige tw ee gelieerde
faillissementen nog niet afgerond. De curator streeft ernaar om de komende
verslagperiode de faillissementen voor afw ikkeling voor te dragen.

06-01-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-01-2021
5

