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R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr J. van Meerkerk

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sola-EMM Logistics & Transport B.V.

07-07-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sola-EMM Logistics
& Transport B.V., (hierna: Sola) statutair gevestigd te Dordrecht en
kantoorhoudende te (3316 GZ) Dordrecht aan de Pieter Zeemanw eg 167,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het nummer
71706461.

07-07-2021
1

Activiteiten onderneming
Sola is een containertransportbedrijf.

07-07-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 1.670.772,00

2020

€ 884.633,00

2018

€ 664.086,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 33.812,00

€ 278.504,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Er zijn nog geen financiële gegevens bekend.

07-07-2021
1

De gegevens over het jaar 2018 zijn afkomstig uit de administratie van Sola. In
de financiële gegevens van 2019 en 2020 bestaat nog onvoldoende inzicht.

06-10-2021
2

Er is administratie over de jaren 2019, 2020 en 2021 ter beschikking gesteld.
Aan de hand van de verstrekte stukken is opgaaf gedaan van de omzetten
van Sola voor zover die uit de administratie afgeleid kunnen w orden. Meer
gegevens kunnen op dit moment nog niet w orden vermeld.

05-01-2022
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-07-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-07-2021
1

€ 14.784,09

06-10-2021
2

€ 14.883,79

05-01-2022
3

Verslagperiode
van
8-6-2021

07-07-2021
1

t/m
6-7-2021
van
7-7-2021

06-10-2021
2

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021
t/m
4-1-2022

Bestede uren

05-01-2022
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 48 min

2

45 uur 27 min

3

27 uur 12 min

totaal

98 uur 27 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn er voornamelijk inventariserende
w erkzaamheden verricht. Daarnaast zijn er w erkzaamheden verricht ter inning
van de debiteuren.

07-07-2021
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sola is op 22 mei 2018 opgericht. Vanaf 15 mei 2019 is de heer Ugur enig
bestuurder en aandeelhouder van de onderneming. Daarvoor w as de heer
Ugur samen met LA.AN B.V. aandeelhouder en bestuurder van Sola. Enig
bestuurder en aandeelhouder van LA.AN B.V. is de heer Kans.

07-07-2021
1

In de periode van 22 mei 2018 zijn LA.AN B.V. en EMM Logistics B.V.
aandeelhouder van Sola gew eest. Per 15 mei 2019 zijn de aandelen
overgedragen aan de heer Ugur.

06-10-2021
2

LA.AN B.V. w as van 22 mei 2018 tot 15 mei 2019 bestuurder van Sola. EMM
Logistics B.V. w as van 22 mei 2018 tot 28 november 2018 bestuurder van Sola.
De heer Ugur w as van 28 november 2018 tot 1 januari 2019 bestuurder van
Sola en w ederom vanaf 15 mei 2019, toen aan hem ook alle aandelen van Sola
zijn overgedragen.
EMM Logistics B.V. is op 1 oktober 2019 gefailleerd. Het faillissement is
geregistreerd onder nummer F.10/19/392. Curator is mr. J. Smael. Met mr.
Smael is overleg gevoerd vanw ege de faillietverklaring van Sola.

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Er is gebleken van een lopende civiele procedure tegen een debiteur. De
curator beraadt zich over de eventuele overname van het geding.

07-07-2021
1

De curator heeft na het zorgvuldig bestuderen van de (proces)stukken
besloten het geding niet over te nemen. Het geding w ordt buiten bezw aar van
de boedel voortgezet.

06-10-2021
2

Het geding betreft een door Sola ingestelde vordering van € 4.444,00 in
hoofdsom w elke Sola pretendeert te hebben vanw ege bij een transport in
rekening gebrachte kosten door een rederij w aarvan Sola stelt dat deze voor
rekening komen van de w ederpartij.

05-01-2022
3

De curator heeft de procedure niet overgenomen. Juristu B.V., het
incassokantoor dat Sola in deze zaak bijstaat, heeft zich echter gemeld met
interesse voor de overname van de door Sola ingestelde vordering. Met
toestemming van de rechter-commissaris is de door Sola gepretendeerde
vordering aan Juristu B.V. gecedeerd voor een koopprijs van € 1.200,00 excl.
BTW . Op deze w ijze w ordt toch nog een resultaat voor de boedel behaald uit
deze procedure, w elke op voorhand als w einig kansrijk is ingeschat en niet
door de boedel is voortgezet.
Betaling van de koopprijs is nog niet ontvangen. De curator onderhoudt
hierover contact met Juristu B.V.

1.3 Verzekeringen
Van lopende verzekeringsovereenkomsten is niet gebleken.

07-07-2021
1

1.4 Huur
Sola huurt een kantoorruimte aan de Pieter Zeemanw eg 167 te Dordrecht. De
curator heeft de huurovereenkomst op grond van artikel 39 Faillissementsw et
opgezegd en onderhoudt contact met de verhuurder over de ontruiming van
het gehuurde.

07-07-2021
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd. De verhuurder
heeft haar vordering bij de curator ingediend.

06-10-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Sola is een onderneming w elke zich bezig houdt met containertransport. In
opdracht w erden per vrachtauto containers vervoerd. De bestuurder heeft
over de oorzaak van het faillissement van Sola aangegeven dat de
onderneming in de financiële problemen is geraakt na overdracht van de
aandelen door voormalig aandeelhouder LA.AN B.V. en het vertrek van LA.AN
B.V. als bestuurder. Toen zou de huidige bestuurder gebleken zijn van
aanzienlijke schulden bij leveranciers. Sola zou niet in staat zijn gew eest om
deze schulden te voldoen.

07-07-2021
1

De onderneming van Sola is uitgeoefend tot in het voorjaar van 2021. Toen
zijn de door Sola gebruikte vrachtauto’s w egens betalingsachterstanden door
de leasemaatschappij ingenomen en zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt. Het
faillissement van Sola is uiteindelijk op 18 mei 2021 door één van de
schuldeisers van Sola aangevraagd en op 8 juni 2021 bij verstek uitgesproken.
Na beraad heeft Sola berust in het faillissementsvonnis.
De curator zal onderzoek doen naar de belangrijke oorzaken van het
faillissement.
In onderzoek.

06-10-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond. Over de belangrijke oorzaken van het
faillissement kan nog niet meer w orden gemeld.

05-01-2022
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-07-2021
1

Toelichting
De bestuurder heeft de curator medegedeeld dat hij in dienst is bij Sola en dat
er geen andere personeelsleden in dienst zijn. Hiervan is ook niet gebleken.
De bestuurder is op 23 juni 2021 op grond van artikel 40 Faillissementsw et
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

05-01-2022
3

Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat er in 2020 nog 11 mensen in dienst zijn
gew eest bij Sola. Deze zijn in het loop van het jaar uit dienst getreden. De
laatste 2 w erknemers zijn per 31 december 2020 uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1
totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

07-07-2021
1

Nog gebleken is van een door Sola ontvangen voorschot op grond van de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid (NOW ). De curator
heeft aan de hand van beschikbare administratie van Sola en de beperkte
middelen w aarover de boedel beschikt geen definitieve berekening door een
deskundige kunnen laten opstellen. De NOW -subsidie zal ten gevolge hiervan
w aarschijnlijk op nihil w orden gesteld en door het UW V w orden
teruggevorderd. De curator zal hierover contact onderhouden met het UW V.

05-01-2022
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 100,00

totaal

€ 100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een beperkte bedrijfsinventaris.

07-07-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent, op grond van artikel 57 lid 3 Faillissementsw et, mede de
rechten van de fiscus uit.

07-07-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal in de tw eede verslagperiode proberen de beperkte
bedrijfsinventaris te verkopen.

07-07-2021
1

De in het kantoor aangetroffen inventaris is aan de verhuurder verkocht voor
een koopsom van € 100,00 exclusief BTW . De koopsom is nog niet voldaan. De
curator is hierover in overleg met de verhuurder.

06-10-2021
2

Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden.

05-01-2022
3

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

07-07-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

07-07-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

TVL subsidie
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

Er is een betaling in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bestuurder
heeft de curator hier niet eerder over geïnformeerd. De curator heeft inmiddels
een onderzoek ingesteld naar de rechten en verplichtingen van Sola in het
kader van de TVL.

06-10-2021
2

Aan de hand van de beschikbare administratie is een definitieve vaststelling
TVL Q1 bij de RVO ingediend.

05-01-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

De curator verricht onderzoek naar de de rechten en verplichtingen van Sola in
het kader van de TVL.

06-10-2021
2

Naar aanleiding van de ingediende definitieve vaststelling TVL Q1 is nog geen
beslissing van de RVO ontvangen. De curator onderhoudt contact met de RVO
over de vaststelling van de TVL-subsidies.

05-01-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 45.329,96

€ 110,00

totaal

€ 45.329,96

€ 110,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het saldo openstaande handelsvorderingen bedroeg volgens de administratie
van Sola € 45.329,96. De bestuurder heeft aangegeven dat het saldo
openstaande debiteuren niet juist is. Een aantal vorderingen zou reeds zijn
voldaan. De curator heeft dit in onderzoek. De overige debiteuren zijn reeds
aangeschreven en verzocht de openstaande vordering te voldoen.

07-07-2021
1

Daarnaast heeft de bestuurder de curator medegedeeld dat er een
aanzienlijke teruggave van accijnzen w ordt verw acht. De curator heeft deze
mededeling in onderzoek.
Gebleken is dat het saldo openstaande debiteuren volgens de administratie
van Sola onjuist is. Een groot aantal betalingen van debiteuren is niet in de
boekhouding verw erkt. Voorts dient een gedeelte van de vorderingen als
oninbaar te w orden beschouw d. Met betrekking tot enkele debiteuren zullen
de inningsw erkzaamheden w orden voortgezet.

06-10-2021
2

De curator onderhoudt contact met het administratiekantoor dat zorgdraagt
voor de aangifte en afhandeling van de teruggave van accijnzen.
Er w ordt van de Belgische staat een teruggave van accijnzen verw acht. De
curator onderhoudt contact met het administratiekantoor dat zorgdraagt voor
de aangifte en afhandeling van de teruggave.

05-01-2022
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de tw eede verslagperiode zal de curator beoordelen of de mededelingen
van de bestuurder juist zijn. Daarnaast zullen de inningsw erkzaamheden
w orden voortgezet.

07-07-2021
1

De inningsw erkzaamheden zullen w aar nodig w orden voortgezet en de curator
onderhoudt contact over de verw achte teruggaaf van accijnzen. De
w erkzaamheden lijken nog beperkt.

06-10-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Sola hield een bankrekening aan bij ING Bank. De bankrekening vertoonde ten
tijde van het faillissement een klein positief saldo. ING Bank is verzocht het
saldo af te dragen aan de boedel.

07-07-2021
1

5.2 Leasecontracten
Van lopende leasecontracten is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-07-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Van verstrekte zekerheden is niet gebleken.

07-07-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Van schuldeisers met een separatistenpositie is niet gebleken.

07-07-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

07-07-2021
1

5.6 Retentierechten
Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op een retentierecht.

07-07-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op het recht van reclame hebben
gedaan.

07-07-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen w erkzaamheden.

07-07-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De w erkzaamheden van Sola-EMM Logistics & Transport
B.V. w aren reeds gestaakt voor de datum van de faillietverklaring.

6.2 Financiële verslaglegging

07-07-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Niet is gebleken van geïnteresseerden in een doorstart
van Sola.

07-07-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Sola is veilig gesteld en zal onderzocht w orden.

07-07-2021
1

Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek van de administratie.
Vastgesteld is dat de boekhouding niet compleet is. De curator heeft een
bespreking gevoerd met de bestuurder w aarin de bestuurder diverse vragen
heeft beantw oord. Ontbrekende stukken uit de administratie zijn bij de

06-10-2021
2

bestuurder en diens boekhouder opgevraagd.
Er is administratie over de jaren 2019, 2020 en 2021 ter beschikking gesteld
en door de bestuurder zijn verschillende vragen beantw oord. De aangevulde
administratie is nog in onderzoek. Er kunnen op dit moment nog geen nadere
mededelingen over het onderzoek w orden gedaan.

05-01-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2018 en 2019 zijn niet gedeponeerd terw ijl daartoe
w el de verplichting bestond.

07-07-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Hiertoe w as de onderneming ook niet verplicht.

07-07-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal van Sola bedraagt € 50.000,00. Naar de
stortingsverplichting zal onderzoek w orden gedaan.

07-07-2021
1

In onderzoek.

06-10-2021
2

Uit onderzoek is gebleken dat het geplaatst kapitaal van Sola bij oprichting €
50.000,00 heeft bedragen en dat dit ten tijde van de oprichting op 22 mei
2018 niet is volgestort door de oprichters van de vennootschap: LA.AN B.V.
en EMM Logistics B.V. Er heeft naar het oordeel van de curator een
zogenoemd kasrondje plaatsgevonden w aarbij het gestort kapitaal slechts
één dag w erkelijk aan Sola ter beschikking heeft gestaan.

05-01-2022
3

De curator heeft LA.AN B.V. aangeschreven en verzocht om alsnog aan haar
verplichting tot volstorting van haar aandelen te voldoen. EMM Logistics B.V.
is vanw ege haar faillietverklaring op 1 oktober 2019 en de opheffing van het
faillissement per 21 december 2021 niet aangeschreven.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. Er kunnen op
dit moment nog geen nadere mededelingen w orden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

07-07-2021
1

05-01-2022
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-07-2021
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

05-01-2022
3

Toelichting
Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond. Er kunnen op
dit moment nog geen nadere mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er dient nog een onderzoek te w orden verricht.

07-07-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor zover mogelijk zullen er bij publicatie van het volgende verslag
ontw ikkelingen w orden gemeld.

06-10-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen op dit moment nog geen
nadere mededelingen w orden gedaan.

05-01-2022
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden verricht.

07-07-2021
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.
Voor zover mogelijk zullen er bij publicatie van het volgende verslag
ontw ikkelingen w orden gemeld.

06-10-2021
2

Het onderzoek is nog niet afgerond. Er kunnen op dit moment nog geen
nadere mededelingen w orden gedaan.

05-01-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

07-07-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 27.792,00

07-07-2021
1

€ 83.190,00

06-10-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.500,00

06-10-2021
2

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-07-2021
1

18

06-10-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.111,35

07-07-2021
1

€ 297.138,39

06-10-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

07-07-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de schulden van Sola-EMM Logistics & Transport B.V.

07-07-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-07-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De bekende activa en rechten en verplichtingen van Sola zijn geïnventariseerd.
In de tw eede verslagperiode zal de curator trachten de kantoorinventaris te
verkopen. Tevens zal er aandacht zijn voor onderzoek naar en inning van de
(handels)vorderingen van Sola. De curator zal ook een aanvang maken met
het rechtmatigheidsonderzoek.

07-07-2021
1

De bekende activa van Sola (de kantoorinventaris) zijn verkocht. De
inningsw erkzaamheden zullen w orden voortgezet. De aandacht van de curator
gaat verder uit naar de rechten en verplichtingen van Sola ter zake de TVL en
de uitvoering van het rechtmatigheidsonderzoek.

06-10-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn, behoudens het
rechtmatigheidsonderzoek, de meeste w erkzaamheden afgerond. De curator
ziet nog toe op de ontvangst van een verw achte teruggave van accijnzen en
betaling van een koopsom voor de overdracht van de onder punt 1.2
genoemde vordering. De meeste aandacht gaat echter uit naar het
rechtmatigheidsonderzoek w aarin aandacht w ordt besteed aan diverse
zaken. Voor zover mogelijk zal hierover in het volgende verslag nader
w orden gerapporteerd.

05-01-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-07-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
5-4-2022

05-01-2022
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

07-07-2021
1

