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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Solar Group BV

18-01-2021
1

Gegevens onderneming
Failliet, statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk kantoorhoudende te
Haarlem aan de Tappersw eg 14 011, is opgericht op 20 januari 2014.

18-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende
onderdelen

18-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 3.600.000,00

€ -39.678,00

€ 1.128.328,00

2019

€ 6.400.000,00

€ 34.742,00

€ 3.292.308,00

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar 2019 liep van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 (15
maanden derhalve).

Gemiddeld aantal personeelsleden

18-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

18-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-01-2021
1

€ 44.122,50

25-05-2021
2

€ 47.854,40

16-08-2021
3

€ 47.854,40

24-11-2021
4

Verslagperiode
van
7-12-2020

18-01-2021
1

t/m
18-1-2021
van
19-1-2021

25-05-2021
2

t/m
25-5-2021
van
26-5-2021

16-08-2021
3

t/m
16-8-2021
van
17-8-2021

24-11-2021
4

t/m
24-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 24 min

2

56 uur 48 min

3

8 uur 18 min

4

12 uur 48 min

totaal

129 uur 18 min

Toelichting bestede uren
zie bijlage

18-01-2021
1

zie bijlage

25-05-2021
2

zie bijlage

16-08-2021
3

zie bijlage

24-11-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in failliet w orden gehouden door JRS Holding BV (50%) en MInvest (50%). De aandelen in JRS Holding BV en M-Invest BV w orden gehouden
door natuurlijke personen. Bestuurder van failliet is JRS Holding BV. Tot 26
oktober 2020 w as ook een ander natuurlijk persoon bestuurder van failliet.
Deze bestuurder heeft zichzelf eind oktober 2020 uitgeschreven als bestuurder
en tevens ziek gemeld.

18-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

18-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Geen bijzonderheden

18-01-2021
1

1.4 Huur
Failliet huurde sinds 1 april 2018 de bedrijfsruimte aan de Tappersw eg 14-011
te Haarlem. De huur is inmiddels door de curator opgezegd. Met inachtneming
van een opzegtermijn van maximaal drie maanden eindigt de huur uiterlijk op 1
april 2021.

18-01-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de bedrijfsruimte aan de verhuurder
opgeleverd. Onder verrekening van schade heeft de verhuurder een bedrag
van EUR 3.300,89 van de gestorte w aarborgsom aan de boedel
geretourneerd.

25-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Op 27 november 2020 heeft Dutch Solar Group BV een verzoek strekkende tot
het uitspreken van surseance van betaling ingediend. Dit verzoek w as
ingegeven daar Dutch Solar group BV in grote liquiditeitsmoeilijkheden
verkeerde. De bestuurder deelde hierover het volgende mede.
Dutch Solar Group BV is een groothandel in elektronische apparatuur. Zij koopt
deze apparatuur van diverse leveranciers in en verkoopt deze aan retailers. In
de afgelopen jaren is failliet flink in omzet gegroeid (van € 2 miljoen naar € 6
miljoen). Dit heeft geleid tot een substantiële liquiditeitsbehoefte. Een
investeerder heeft in 2019 in drie tranches een bedrag van in totaal € 950.000
geleend aan de vennootschap. In mei 2019 heeft de oorspronkelijke
aandeelhouder (tevens bestuurder) JRS Holding BV 50% van de door haar in
de vennootschap gehouden aandelen overgedragen aan de investeerder. Een
deel van de verstrekte lening w as op 1 april 2020 opeisbaar. Omdat Dutch
Solar Group BV dit deel van de lening op dat moment niet geheel had afgelost,
heeft de investeerder (en aandeelhouder) in april 2020 zijn gehele lening
opgeëist.
Beide aandeelhouders zijn toen in overleg gegaan over een mogelijke
oplossing. Een oplossing zou zijn dat de oorspronkelijke aandeelhouder zijn
50% aandelen in de vennootschap zou overdragen aan de investeerder en dat
deze aandeelhouder ook zou terugtreden als bestuurder. Partijen zijn hier
echter niet uitgekomen.
De grootste leverancier (80% van de omzet) heeft vervolgens in juli 2020 laten
w eten dat de limiet van het leverancierskrediet van € 200.000 w as
overschreden. Deze leverancier achtte dat ongew enst. Omdat de
vennootschap er niet in w as geslaagd de financieringsstructuur te verbeteren
door een omzetting van de door de investeerder verstrekte lening in agio hetgeen een gevolg w as van het feit dat de tw ee aandeelhouders geen
overeenstemming konden bereiken - heeft deze leverancier laten w eten niet
meer in het vierde kw artaal, nota bene het kw artaal met de hoogste omzet, op
leverancierskrediet te zullen leveren aan de vennootschap.
Een nieuw e poging van de aandeelhouders in september 2020 om tot
overeenstemming te komen is toen ook mislukt. In het vierde kw artaal heeft
Dutch Solar Group BV een omzet van misschien w el € 3 miljoen misgelopen
door het niet meer kunnen afnemen van goederen van de hierboven
genoemde leverancier. De verkopen van de overige producten is ook
stilgevallen. Dat heeft er mee te maken dat leveranciers van andere producten
ook niet meer op leverancierskrediet w ilden leveren.
Op 7 december 2020 is de surseance van betaling aan Dutch Solar Group BV
verleend. Omdat er op dat moment geen enkel vooruitzicht bestond dat op
korte termijn gelden beschikbaar zouden komen dan w el een boedelkrediet
zou kunnen w orden verkregen, w as een faillissement van de vennootschap
onvermijdelijk. Op 9 december 2020 is de surseance ingetrokken onder het
gelijktijdig uitspreken van het faillissement van Dutch Solar Group BV.

18-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

18-01-2021
1

Toelichting
De arbeidsovereenkomsten van de zes w erknemers zijn op 10 december 2020
opgezegd. De curator heeft alle benodigde formulieren aan het UW V gezonden
w aarna het UW V contact heeft opgenomen met de w erknemers.

Toelichting
Inmiddels heeft het UW V een boedelvordering van EUR 58.716,08 ingediend
alsmede een preferente vordering van EUR 14.294,61

25-05-2021
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

18-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-12-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
correspondentie en telefonisch overleg w erknemers en UW V

18-01-2021
1

idem

25-05-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

18-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een beperkte inventaris aangetroffen bestaande uit
kantoormeubilair, computers, printers, enige telefoons, stellingen en een
pompw agen.

18-01-2021
1

De inventaris is in het kader van een doorstart voor een bedrag van EUR 2.500
verkocht. Voor de opbrengst van de doorstart w ordt verw ezen naar onderdeel
6 van dit verslag.

25-05-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de belastingdienst voor zover het de
inventariszaken betreft. Het bodemvoorrecht w ordt door curator ex art. 57 lid 3
Fw . uitgeoefend.

18-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen

18-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet heeft een grote voorraad aan goederen van diverse leveranciers. Een
deel van deze voorraad is geleverd onder eigendomsvoorbehoud en een deel
niet. Voor zover geen sprake is van eigendomsvoorbehoud is sprake van een
pandrecht ten behoeve van de investeerder.

18-01-2021
1

Een gedeelte van de voorraad is in het kader van een doorstart voor een
bedrag van EUR 15.000 verkocht. Het restant van de voorraad is onderhands
voor een bedrag van EUR 35.000 gekocht door de pandhouder zelf.

25-05-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie voorraad en verschillende leveranciers, correspondentie
leveranciers

18-01-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Failliet houdt een rekening aan bij ING. Hierop staat een bedrag van circa EUR
7.000.

18-01-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel de volgende activa geïnd: 1)
banksaldo van ING ad EUR 7.079,45 2) teruggaaf Vattenfall van EUR 552,18 en
3) een teruggaaf verzekeringspremie/ verzekeringsuitkering van in totaal EUR
7.557,13.

25-05-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie ING

18-01-2021
1

correspondentie ING, Vattenfall en assurantie tussenpersoon

25-05-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder staat per faillissementsdatum een bedrag
van EUR 714.560 open aan debiteuren. De debiteurenportefeuille is verpand
aan de factoringsmaatschappij w aarvan failliet gebruik maakte. Deze
factoringsmaatschappij beschikt over een openbaar pandrecht en int de
debiteuren zelf. Volgens opgaaf van de factoringsmaatschappij is thans een
bedrag van afgerond EUR 190.000 aan debiteuren geïnd. De vordering van de
factoringsmaatschappij bedraagt thans nog EUR 70.180. Daarnaast is een
tw eede pandrecht op debiteuren gevestigd ten behoeve van de investeerder.

18-01-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de factoringsmaatschappij geheel voldaan.
In overleg met de curator is de factoringsmaatschappij het betaaladres van de
debiteuren gebleven. Daarnaast heeft de curator nog debiteuren
aangeschreven. In totaal is nog een bedrag van EUR 73.208,92 aan
debiteuren ontvangen. Het bedrag dat ontvangen is, is fors lager dan
openstond. Dit heeft te maken met het feit dat bij sommige debiteuren sprake
w as van disputen; de grootste debiteur is overgegaan tot verrekening uit
hoofde van een bonusregeling opgenomen in een verkoopovereenkomst. De
debiteurenportefeuille is hiermee afgew ikkeld.

25-05-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
overleg Alfa Commercial Finance BV en tw eede pandhouder

18-01-2021
1

overleg debiteuren, Alfa Commercial Finance BV en de tw eede pandhouder

25-05-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Van een bancaire financiering is geen sprake.

18-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een leasecontract van een auto op basis van operational
lease. De auto is inmiddels ingeleverd.

18-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De factoringsmaatschappij beschikt over een openbaar pandrecht op praktisch
alle debiteuren. Naar het zich laat aanzien is het bedrag aan openstaande
debiteuren voldoende om de gehele vordering van de factoringsmaatschappij
te voldoen. Als dat het geval is kan w orden toegekomen aan het pandrecht
dat de investeerder heeft op de debiteuren. Daarnaast beschikt de
investeerder over 1) een pandrecht ten aanzien van overige vorderingen, 2)
pandrecht op de inventaris en 3) een pandrecht op de voorraad.

18-01-2021
1

Omdat de factoringsmaatschappij geheel is voldaan, komt het bedrag van EUR
73.280,92 dat aan debiteuren is ontvangen, toe aan de tw eede pandhouder
onder inhouding van een boedelbijdrage van 10%.

25-05-2021
2

Aan verpande overige vorderingen is een bedrag van EUR 10.380,34
(banksaldo en w aarborgsom verhuurder) ontvangen. Dit bedrag is aan de
tw eede pandhouder overgemaakt onder inhouding van een boedelbijdrage
van 10%.
In totaal is de voorraad voor een bedrag van EUR 50.000 verkocht. Een bedrag
van EUR 15.000 is onder inhouding van een boedelbijdrage van 10%
doorgestort naar de pandhouder. De opbrengst van het restant van de door
de pandhouder gekochte voorraad van EUR 35.000 is niet betaald maar
verrekend met de vordering van de pandhouder. De verkoop van dit deel van
de voorraad heeft geresulteerd in een boedelbijdrage van EUR 2.800.

5.4 Separatistenpositie
Zoals eerder aangegeven beschikt de factoringsmaatschappij over een
openbaar pandrecht op debiteuren en is zelf overgegaan tot inning van de
debiteuren.

18-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De
curator zal dit de komende periode afhandelen.

18-01-2021
1

De curator heeft de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud in staat
gesteld hun voorraad op te halen. Hierbij is een boedelbijdrage van EUR 647
ontvangen.

25-05-2021
2

5.6 Retentierechten
niet aan de orde

18-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
niet aan de orde

18-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet aan de orde
€ 16.013,19

18-01-2021
1

25-05-2021
2

Toelichting
In totaal is een bedrag van EUR 16.013,19 aan boedelbijdragen ontvangen.
€ 17.745,19

16-08-2021
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een aanvullende nota
gestuurd aan de pandhouder vanw ege het feit dat een bedrag van EUR 1.732
te w einig aan boedelbijdrage in rekening w as gebracht. De pandhouder heeft
inmiddels dit bedrag aan de boedel overgemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie en telefonisch overleg met pandhouders, leasemaatschappij
en leveranciers

18-01-2021
1

correspondentie en telefonisch overleg met pandhouder,
factoringsmaatschappij en leveranciers

25-05-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na het uitspreken van het faillissement zijn de w erkzaamheden van
failliet stilgelegd.

18-01-2021
1

Na faillissement hebben consignatieverkopen plaatsgevonden van goederen
die nog bij retailers w aren opgeslagen. Dit heeft geresulteerd in een
opbrengst van in totaal EUR 16.212,94. De opbrengst hiervan kw am ten dele
ten goede van een leverancier die onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd
en ten dele van de pandhouder. De curator heeft ter zake de verkopen een
boedelbijdrage van 10% bedongen.

25-05-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het uitspreken van het faillissement heeft alleen de
bestuurder/aandeelhouder concrete interesse getoond in een doorstart. De
bestuurder heeft interesse in overname van de inventaris, een gedeelte van
de voorraad, de handelsnaam en goodw ill. De onderhandelingen over de
doorstart zijn nog gaande.

18-01-2021
1

Op 8 februari 2021 is overeenstemming bereikt over een doorstart door een
derde partij. Deze partij heeft een bedrag van EUR 35.000 voldaan voor de
inventaris (EUR 2.500), voorraad (EUR 15.000) en goodw ill (EUR 17.500). De
doorstarter heeft aan 6 personen een arbeidsovereenkomst aangeboden.

25-05-2021
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 35.000,00

25-05-2021
2

Toelichting
Omdat de voorraad w as verpand is de opbrengst van de voorraad aan de
pandhouder overgemaakt onder inhouding van een boedelbijdrage van 10%.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De opbrengst van de voorraad (EUR 15.000) is overgemaakt aan de
pandhouder onder inhouding van een boedelbijdrage van 10%.

25-05-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
overleg bestuurder en tw eede pandhouder inzake w aarde verpande voorraad

18-01-2021
1

correspondentie en besprekingen doorstarter, bestuurder en pandhouder en
met verkoper consignatiegoederen, pandhouder en leverancier.

25-05-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

18-01-2021
1

in onderzoek

25-05-2021

2
De boekhouding voldoet aan de hieraan te stellen eisen.

24-11-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

18-01-2021
1

in onderzoek

25-05-2021
2

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

24-11-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing

18-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap (20 april 2014) is een
eventuele vordering op de aandeelhouder w egens het niet nakomen van zijn
stortingsverplichting reeds verjaard (HR 17 oktober 2003, JOR 2003, 276).

18-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

Toelichting
in onderzoek
Nee

18-01-2021
1

25-05-2021
2

24-11-2021
4

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
In onderzoek

Toelichting
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

18-01-2021
1
16-08-2021
3

24-11-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft geconstateerd dat een voormalig bestuurder die zich eind
oktober 2020 had ziek gemeld en toen ook ontslag als bestuurder nam, zich op
4 december, derhalve na het einde van de dienstbetrekking (1 december 2020)
- zonder toestemming van de bestuurder en ook zonder maar de bestuurder te
kennen in deze betaling - vakantiegeld, loon, restant verlofuren en een
transitievergoeding aan zichzelf heeft overgemaakt. Hiertoe w as deze
w erkneemster alleen in staat omdat zij beschikte over de bankpas van failliet.
De curator heeft het bedrag van EUR 5.331,45 teruggevorderd maar de
voormalig bestuurder w enst hier niet vrijw illig toe over te gaan.

18-01-2021
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode overleg gevoerd met de
advocaat van de voormalig bestuurder over de terugbetaling van EUR
5.331,45. Dit heeft nog niet geleid tot overeenstemming.

25-05-2021
2

In het kader van een schikking heeft de voormalig bestuurder een bedrag van
EUR 2.000 aan de boedel overgemaakt. Hiermee is deze kw estie afgedaan.

16-08-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
correspondentie voormalig bestuurder

18-01-2021
1

idem

25-05-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator PM

Toelichting
salaris curator PM
UW V EUR 58.716,08

Toelichting
salaris curator PM
UW V EUR 58.716,08

Toelichting
salaris curator PM
UW V EUR 58.716,08

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-01-2021
1

25-05-2021
2

16-08-2021
3

24-11-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 13.553,00

18-01-2021
1

Toelichting
Dit bedrag ziet op loonheffing.
€ 73.575,00

25-05-2021
2

Toelichting
Dit ziet op loonheffing (EUR 23.538) en omzetbelasting (EUR 50.037).
€ 73.575,00

16-08-2021
3

Toelichting
Dit ziet op loonheffing (EUR 23.538) en omzetbelasting (EUR 50.037).
€ 91.380,00

24-11-2021
4

Toelichting
Dit ziet op loonheffing (EUR 41.068) en omzetbelasting (EUR 50.312).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 14.294,61

25-05-2021
2

€ 14.294,61

16-08-2021
3

€ 14.294,61

24-11-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

18-01-2021
1

16

25-05-2021
2

16

16-08-2021
3

19

24-11-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.430.399,60

18-01-2021
1

Toelichting
zie bijlage
€ 1.465.499,07

25-05-2021
2

Toelichting
De vorderingen van de pandhouder en Alfa Commercial Finance BV dienen nog
te w orden aangepast.
€ 1.294.545,55

16-08-2021
3

Toelichting
De vordering van Alfa Commercial Finance BV is verw ijderd daar Alfa
Commercial Finance BV geheel is voldaan. De vordering van de pandhouder is
met een bedrag van EUR 94.000 naar beneden bijgesteld.
€ 1.493.596,50

24-11-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

18-01-2021
1

Hierover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

25-05-2021
2

Hierover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

16-08-2021
3

Nu alle activa zijn geliquideerd en het rechtmatigheidsonderzoek is
afgesloten w ordt dit faillissement - gelet op de stand van de boedel en de
boedelschulden - voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

24-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie crediteuren

18-01-2021
1

idem

25-05-2021
2

idem

16-08-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van gebleken

18-01-2021
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met;

18-01-2021
1

- doorstart van de onderneming;
- overleg pandhouders inzake de inning van debiteuren;
- uitleveren voorraad geleverd onder eigendomsvoorbehoud;
- overleg pandhouder ten aanzien van verpande voorraad;
- terugvorderen bedrag van EUR 5.331,45 van voormalig bestuurder;
- beoordeling boekhouding en rechtmatigheidsonderzoek;
- in kaart brengen schuldeisers.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

25-05-2021
2

- rechtmatigheidsonderzoek;
- terugvorderen bedrag van EUR 5.331,45 van voormalig bestuurder;
- w at verder ter tafel komt.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

16-08-2021
3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- w at verder ter tafel komt.
Dit faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing ex art. 16 Fw .

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

24-11-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover valt in dit stadium nog niet veel te zeggen.

18-01-2021
1

nog onbekend

25-05-2021
2

nog onbekend

16-08-2021
3

zo spoedig mogelijk

24-11-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

