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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solar2020 B.V.

22-10-2019
1

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de Kamer van Hoophandel onder nummer 61022748,
statutair gevestigd te Purmerend,
vestigingsadres (1101 AG) Amsterdam, Kuiperbergw eg 8,
tevens handelend onder de naam BTW Service em Solar 2050.

22-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Het aan particulieren verkopen en installeren van zonne-energiesystemen,
elektrische oplaadpunten en aanverw ante artikelen voor elektrische auto`s.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.962.789,00

€ -16.724,00

€ 282.206,00

2017

€ 1.166.804,00

€ 103.439,00

€ 189.623,00

2016

€ 839.594,00

€ 10.112,00

€ 79.747,00

Toelichting financiële gegevens

22-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens zijn opgevraagd bij de bestuurder, maar nog niet ontvangen.
De jaarrekeningen zullen nogmaals w orden opgevraagd in de komende
verslagperiode.

22-10-2019
1

De jaarrekening 2018 is inmiddels ontvangen. De jaarrekening over 2017 en
2016 dient nog te w orden aangeleverd.

11-05-2020
3

De jaarrekening over 2016 en 2017 zijn in de afgelopen periode ontvangen.

12-08-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

22-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 4.759,82

22-10-2019
1

€ 26.598,08

24-01-2020
2

€ 6.229,20

11-05-2020
3

€ 6.929,20

17-11-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-10-2019

24-01-2020
2

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

11-05-2020
3

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

12-08-2020
4

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

17-11-2020
5

t/m
15-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 6 min

2

43 uur 24 min

3

9 uur 0 min

4

2 uur 24 min

5

3 uur 24 min

totaal

83 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Solar2020 B.V. is op 3 juli 2014 opgericht.
De heer S. Rijk is bestuurder van gefailleerde. Mevrouw M. Huizinga w as tot 26
augustus 2019 eveens bestuurder van gefailleerde.
Mevrouw Huizinga bezit 49% van de aandelen in gefailleerde en de heer Rijk
51%.

22-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

22-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. Deze zijn
na datum faillissement opgezegd en beeindigd.

22-10-2019
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Kuiperbergw eg 8 te Amsterdam. De
huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris op 19
september opgezegd. Gefailleerde heeft bij het aangaan van de
huurovereenkomst begin 2017 drie maanden borg betaald. In dat kader heeft
er met de verhuurder overleg plaatsgevonden of zij bereid is om de
huurovereenkomst eerder te beeindigen, zodat een deel van de borg terug in
de boedel vloeit. Zij w as hiertoe echter niet bereid, omdat zij niet verw acht dat
ze op korte termijn een andere huurder kan vinden.

22-10-2019
1

De huurovereenkomst is in goed overleg op 1 december jl. beeindigd.

24-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Eigen aangifte. De bestuurder van gefailleerde geeft als oorzaak voor het
faillissement het gebrek aan technische mensen die de zonnepanelen op een
juiste manier kunnen leggen en installeren. Hierdoor zijn er tijdens de
w erkzaamheden van gefailleerde veel fouten gemaakt, die hersteld moesten
w orden. De faalkosten w aren derhalve hoog voor gefailleerde. Hierdoor
maakte gefailleerde geen of onvoldoende w inst op haar w erkzaamheden,
w aardoor er schulden ontstonden. Gezien de ontstane schuld en het gebrek
aan de juiste technische arbeidkrachten w as een faillissement onvermijdelijk.

22-10-2019
1

In de komende(n) periode zal de curator zelfstandig onderzoek doen naar de
oorzaak van het faillissement.
De curator heeft geen andere oorzaken van het faillissement geconstateerd,
dan hierboven opgegeven door de bestuurder van gefailleerde.

17-11-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

22-10-2019
1

Toelichting
W aaronder de aandeelhouder/bestuurder en de andere aandeelhouder

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

22-10-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-9-2019

1

medew erkster in dienst

24-9-2019

4

oud-w erknemers en bestuurder en andeelhouder

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
De ontslagbrieven zijn verstuurd en het intakegesprek met het UW V heeft
reeds plaatsgevonden. De w erkzaamheden zijn derhalve afgerond in de eerste
verslagperiode.

22-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

22-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
inventaris en voorraad

Verkoopopbrengst
€ 11.725,46

restanten inventaris en voorraad

€ 1.101,10

bedrijfsbus

€ 2.572,46

totaal

Boedelbijdrage

€ 15.399,02

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde bezit een kantoorinventaris, gereedschappen voor het
aanbrengen en installeren van de zonnepanelen en een zeer beperkte
voorraad. Deze zullen in de komende verslagperiode w orden verkocht.

22-10-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn in de afgelopen periode met toestemming van de
rechter-commissars geveild. Het is niet gelukt om alle goederen in één keer te
verkopen. De overgebleven goederen zullen op een restveiling nogmaals
w orden aangeboden.

24-01-2020
2

De restanten zijn in de afgelopen periode verkocht. De w erkzaamheden zijn
daarmee afgerond.

11-05-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
€ 24.870,-.

22-10-2019
1

€ 42.693.

24-01-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkopen van de bedrijfsmiddelen.

22-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad bestaat uit enkele zonnepanelen en materiaal om deze vast te
zetten.

22-10-2019
1

De voorraad is samen met de bedrijfsmiddelen in de afgelopen verslagperiode
verkocht (zie 3.3.).

24-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende periode w ordt de voorraad verkocht.

3.8 Andere activa

22-10-2019
1

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa.

22-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

particulieren

€ 16.943,19

€ 11.772,17

totaal

€ 16.943,19

€ 11.772,17

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde had op datum faillissement negen debiteuren. Bij een aantal van
hen moeten nog w erkzaamheden w orden verricht, voordat zij tot betaling
hoeven over te gaan. Met deze debiteuren ben ik in overleg om te bezien of
deze w erkzaamheden nog kunnen w orden uitgevoerd. Ten aanzien van de
andere debiteuren w orden de verw eren geinventariseerd en indien deze niet
steekhoudend zijn, zal er nogmaals op betaling w orden aangedrongen.

22-10-2019
1

Bij de debiteuren w aar nog w erkzaamheden moesten w orden verricht, zijn
deze w erkzaamheden door een derde verricht. Deze debiteuren hebben het
openstaande bedrag voldaan. De vorderingen op de ovrige debiteuren zijn
eveneens in de afgelopen verslagperiode beoordeeld en voor zover er geen
sprake w as van een tegenclaim uit hoofde van schade geincasseerd.

24-01-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende periode w ordt de debiteurenincasso voortgezet.

22-10-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-01-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.009,82

22-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde had op datum faillissement een positief saldo op de bankrekening
van € 3.009,82.
€ 3.119,80

24-01-2020
2

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde leasede tw ee auto`s. Een bedrijfsbus en een personenauto. Er
w as sprake van financial lease. De bedrijfsbus van het merk Opel is reeds
opgehaald. De heer Rijk w enst de personenauto over te nemen. De curator is,
gezien de hoogte van de afkoopw aarde, bereid om hieraan mee te w erken.

22-10-2019
1

De heer Rijk heeft toch afgezien van overname van de personenauto. Deze is
daarom in de tw eede verslagperiode ingeleverd.

24-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheiden gevestigd.

22-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Solarw att B.V. en Solarclarity B.V. hebben een beroep gedaan op hun
eigendomsvoorbehoud. Na beoordeling hiervan blijken zij een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud te hebben gevestigd en hebben zij inmiddels hun
eigendommen opgehaald bij gefailleerde.

22-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overzetten van het leasecontract op naam van de heer Rijk.

22-10-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-01-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

22-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is niet doorgestart.

22-10-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van gefailleerde heeft een deel van de boekhouding overlegd.
Het restant zal eveneens w orden opgevraagd en na ontvangst w orden
bestudeerd.

22-10-2019
1

De administratie is ontvangen. Na bestudering hiervan blijken de rechten en
verplichtingen in de zin van artikel 2:10 BW voldoende kenbaar.

17-11-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
2015:24 November 2016 (tijdig)
2016: 21 juli 2017 (tijdig)
2017: 7 juni 2019 (te laat)
2018: 9 September 2019 (tijdig)

22-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoeft geen goedkeurende accountantsverklaring

22-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,-. Blijkens de akte van
oprichting is aan de verplichting tot volstorting voldaan.

22-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De jaarrekening over het jaar 2017 is niet tijdig gedeponeerd. Het niet tijdig
deponeren van de jaarrekening w ordt aangemerkt als onbehoorlijk bestuur
in de zin van artikel 2:248 BW . Tevens w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
gedraging een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Uit het
oorzakenonderzoek van de curator blijkt dat het niet tijdig deponeren van de
jaarrekening geen (belangrijke) oorzaak van het faillissement is. De
bestuurder zal derhalve niet w orden aangesproken ex art. 2:248 BW .

7.6 Paulianeus handelen

17-11-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

22-10-2019
1

Ja

24-01-2020
2

Toelichting
De bestuurder bleek vóór datum faillissement de helft van zijn maandsalaris te
hebben uitgekeerd. Dit bedrag dient hij terug te betalen en daartoe is hij ook
bereid. In dat kader zijn er afspraken gemaakt over de terugbetaling.
Ja

11-05-2020
3

Toelichting
De bestuurder kan - mede door de huidige omstandigheden - momenteel niet
voldoen aan zijn verplichtingen. Er zal bij de bestuurder w orden aangedrongen
op het hervatten van zijn betaalverplichting.

Toelichting
De bestuurder is nog steeds niet in staat om het openstaande bedrag te
voldoen. Gezien de huidige omstandigheden w ordt hem nog enig respijt
verleend. Indien hij na een redelijke termijn niet alsnog de betaling hervat,
zullen er rechtsmaatregelen w orden getroffen.

Toelichting
De bestuurder heeft de betalingen hervat. De verw achting is dat in de
komende periode de onttroken bedragen zijn terugbetaald.

12-08-2020
4

17-11-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.

22-10-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

17-11-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36,30

22-10-2019
1

Toelichting
claimsagent + salaris curator p.m.
€ 63,53

24-01-2020
2

Toelichting
CA + salaris curator p.m.
€ 3.686,70

11-05-2020
3

Toelichting
Vordering UW V toegevoegd
€ 3.701,82

17-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 24.870,00

22-10-2019
1

€ 42.983,00

24-01-2020
2

€ 165.481,00

11-05-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 785,11

11-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

22-10-2019
1

17

24-01-2020
2

23

11-05-2020
3

24

12-08-2020
4

28

17-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 177.344,64

22-10-2019
1

€ 185.678,11

24-01-2020
2

€ 188.296,40

11-05-2020
3

€ 190.571,20

12-08-2020
4

€ 194.112,87

17-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

22-10-2019
1

Vanw ege de toestand van de boedel (gebrek aan baten).

24-01-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren crediteuren

22-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

22-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode ligt de nadruk op de debiteurenincasso en het
te gelde maken van inventaris en voorraad.

22-10-2019
1

In de komende periode ligt de nadruk op het voortzetten van het
rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de oorzaak van het
faillissement.

24-01-2020
2

Voortzetten rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

11-05-2020
3

In de komende periode zal er bij de bestuurder w orden aangedrongen om de
paulianeus onttrokken gelden terug te betalen.

12-08-2020
4

In de komende periode w ordt gemonitord of de bestuurder de
betalingsregeling nakomt.

17-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-2-2021

17-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Naast de onder 10.1 genoemde w erkzaamheden moeten de volgende
w erkzaamheden w orden verricht:

22-10-2019
1

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaak naar het faillissement.
In de komende periode w orden de restanten van de voorraad en
bedrijfsmiddelen middels een online-veiling verkocht.

24-01-2020
2

Er zijn geen overige w erkzaamheden te verrichten.

11-05-2020
3

Bijlagen
Bijlagen

