Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

5
29-03-2019
F.18/17/172
NL:TZ:0000014918:F001
08-08-2017

mr. H.J. Idzenga
mr H.J. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Solido Nederland B.V.

27-09-2018
3

Gegevens onderneming
Solido Nederland B.V.
Mulderspark 4
9751 NR Leek
KvK nummer 57988765

27-09-2018
3

Activiteiten onderneming
Groothandel in hout en plaatmateriaal. De (groot)handel in en assemblage van
keukenw erbladen en aanverw ante artikelen.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

27-09-2018
3

Boedelsaldo
27-09-2018
3

Boedelsaldo
€ 19.665,41

20-12-2018
4

Boedelsaldo
€ 19.681,84

Verslagperiode
27-09-2018
3

van
1-2-2018
t/m
11-9-2018

20-12-2018
4

van
12-9-2018
t/m
19-12-2018

29-03-2019
5

van
20-12-2018
t/m
28-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

9,10 uur

4

7,10 uur

5

2,90 uur

totaal

19,10 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslag periode zijn er 9,1 uren besteed.

27-09-2018
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In totaal zijn er 83,7 uren besteed.
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de
afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en
informatie van
derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs
gegevens en
cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen
rechten
w orden ontleend.
Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode zijn er 9,1 uren besteed.

20-12-2018
4

In totaal zijn er 91,1 uren besteed.
Verslag 5: In de afgelopen verslagperiode zijn er 2,9 uren besteed.

29-03-2019
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In totaal zijn er 95,5 uren besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 24 mei 2013 en is op dezelfde
datum voor het eerst
ingeschreven in het handelsregister. De statutaire naam w ordt tevens als
handelsnaam
gebruikt. Enig aandeelhouder van de vennootschap is (sedert 1 juli 2016) de
besloten
vennootschap Sieger Dijkstra B.V. te Beetsterzw aag (KvK 30134293).
Bestuurder
(alleen/zelfstandig bevoegd directeur) van de vennootschap is (sedert
oprichtingsdatum) de
heer Jacob de Vries.
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3

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van ten tijde van het faillissement lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Hiervan moet de curator nog een opgave ontvangen

1.4 Huur

27-09-2018
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1.4 Huur
De bedrijfsruimte aan het Mulderspark 4 te Leek w ordt gehuurd van de
besloten vennootschap
Theo Tel Beheer Leek B.V. De curator heeft bij brief d.d. 14 augustus 2017 de
huurovereenkomst ex art. 39 Faillissementsw et opgezegd tegen de eerst
mogelijke datum. In
verband met de gerealiseerde doorstart van de onderneming is
overeenstemming bereikt
tussen de verhuurder en de door startende partij over een nieuw e
huurovereenkomst met
ingang van 28 augustus 2017, w aardoor de huurovereenkomst met de
gefailleerde
vennootschap met ingang van laatstgenoemde datum is geëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Met betrekking tot de oorzaak van het faillissement heeft de directie het
volgende aangegeven.
De vennootschap heeft vlak na haar oprichting de activa gekocht van de
gefailleerde
vennootschap Solido Design B.V. en aldus de onderneming van
laatstgenoemde
vennootschap doorgestart.
Omdat de doorstart de nodige tijd in beslag had genomen, bleek het
klantenbestand van
Solido Design B.V. verloren te zijn gegaan en moest dit opnieuw opgebouw d
w orden. Dit had
onmiddellijk gevolgen voor de omzet en het eerste (gebroken) boekjaar w erd
afgesloten met
een aanzienlijk verlies.
In 2014 kon de omzet w elisw aar w orden verdubbeld naar ca € 250.000,--,
maar dit w as nog
niet voldoende om een operationele w inst te realiseren. Naast extra
kapitaalstortingen door de aandeelhouders ter compensatie van het geleden
verlies, w erd in 2014 ter verruiming van het w erkkapitaal door Rabobank een
geldlening verstrekt ter grootte van € 125.000,--. Deze lening zou evenw el
gebruikt zijn ter gedeeltelijke aflossing van een door een van de
aandeelhouders aan de vennootschap verstrekte lening.
Medio 2015 hebben tw ee van de drie aandeelhouders aangegeven hun belang
in de
vennootschap te w illen overdragen. De derde aandeelhouder, de besloten
vennootschap
Sieger Dijkstra B.V., heeft zich bereid getoond de aangeboden aandelen over
te nemen. De
overdracht van de aandelen is eerst geëffectueerd in juni 2016.
De omzet steeg in 2015 verder naar een niveau van ca € 350.000,--, maar dit
w as in verband
met een hoog kostenniveau nog steeds onvoldoende om de onderneming
w instgevend te
doen zijn. De aandeelhouder van de vennootschap heeft hierop besloten dat
een sanering van de schuldenlast diende te w orden gerealiseerd. In dit
verband w erd voor een bedrag van ca € 44.000,-- de voornoemde lening bij de
Rabobank "afgekocht". Het betreffende afkoopbedrag w erd gefourneerd door
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de aandeelhouder.
De beoogde sanering van de totale schuldenlast w erd niet gerealiseerd, omdat
slechts de helft van de schuldeisers met het aangeboden akkoord w enste in te
stemmen. Met betrekking tot de medew erking van de overige crediteuren is
nog een gerechtelijke procedure gevoerd, maar ook die heeft niet tot het
beoogde resultaat geleid. Per saldo zag de vennootschap zich onverminderd
geplaatst voor de totale bestaande schuldenlast, een verminderd w erkkapitaal
en een onverminderd slechte liquiditeitspositie.
Hoew el in 2016 de omzet w ederom een stijging liet zien naar een niveau van
ca € 480.000,--, deden zich in 2016 de financiële gevolgen van de in 2015
ingezette sanering als ook het
gew ijzigde personeelsbeleid gevoelen, w aardoor het resultaat van de
vennootschap
onverminderd slecht bleef. In verband hiermee heeft de aandeelhouder van de
vennootschap
een kredietaanvraag ingediend bij de Kredietunie Groningen met bedoeling
hierdoor de
gew enste liquiditeiten te verkrijgen om met name het in-en verkoop beleid
beter op elkaar te kunnen afstemmen. De betreffende aanvraag w erd evenw el
afgew ezen.
Toen in de eerste helft van 2017 het resultaat niet verbeterde en het gebrek
aan voldoende
w erkkapitaal zich onverminderd deed gevoelen, als ook de aandeelhouder
aangaf dat geen
nieuw e kapitaalstortingen meer gedaan zouden w orden, w as duidelijk dat de
onderneming van de vennootschap niet langer kon w orden gecontinueerd. De
directie heeft vervolgens, na
overleg met en met instemming van de aandeelhouder, aangifte gedaan van
het faillissement van de vennootschap.
verslag 2
De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen nog
vervolgen.
verslag 3
In het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement,
alsmede mogelijk onbehoorlijk bestuur (zie ook onder 7.5), sprak de curator
inmiddels een oud-w erknemer en is de curator voornemens om de
aandeelhouder en oud-bestuurder te horen.
Verslag 4: De curator heeft in de achterliggende periode de aandeelhouder
gehoord, alsmede een oud-bestuurder/aandeelhouder.

20-12-2018
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Verslag 5: Op dit moment zijn hierin geen nadere ontw ikkelingen te melden.
De curator is voornemens nog een aantal w erknemers te horen en treft
daartoe thans voorbereidingen.

29-03-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-09-2018
3

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-09-2018
3

Personeelsleden
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-8-2017

4

Na toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag op 9
augustus 2017 aangezegd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsleden geïnformeerd., overleg gevoerd met het
UW V en het ontslag aangezegd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

De vennootschap heeft geen onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-09-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap beschikt over een kantoorinventaris en diverse
productiemiddelen,
bestaande in onder andere draaibank, zaag- en freesmachines, diverse
handgereedschappen.
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De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een gerealiseerde doorstart (zie
hoofdstuk 6)
verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt € 20.000,--.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een vordering van de fiscus uit hoofde van niet afgedragen
loonheffing en
omzetbelasting, in verband daarmee het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.
Voor zover de
bedrijfsmiddelen zijn aan te merken als bodemzaken loopt de
verkoopopbrengst op grond van
art. 57 lid 3 Fw . jo. art. 182 Fw via de boedel.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en voorts
verkooponderhandelingen gevoerd met de doorstartende partij. Verder heeft
hij diverse
correspondentie gevoerd en een verkoopovereenkomst opgesteld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.500,00
totaal

€ 1.500,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

27-09-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
De vennootschap beschikte ten tijde van het faillissement nog over een relatief
geringe
voorraad, w aarvan een groot deel als niet-courant moet w orden aangemerkt.
De
vennootschap w as, gelet op de voortdurend penibele liquiditeitspositie, niet in
staat om een
courante voorraad van enige omvang aan te houden.
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Van onderhanden w erk w as geen sprake meer.
De voorraad is in het kader van de gerealiseerde doorstart verkocht. De
verkoopopbrengst
bedraagt € 1.500,--.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en voorts
verkooponderhandelingen gevoerd met de doorstartende partij. Verder heeft
hij diverse
correspondentie gevoerd en een verkoopovereenkomst opgesteld.
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3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.500,00
totaal

€ 8.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
In het kader van de gerealiseerde doorstart is het mogelijk gebleken de nog
aanw ezige
³goodw ill´(klantenbestand, de orderportefeuille, de telecom- en ict
aansluitingen en know how ) te gelde te maken.
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Met verkoop van de goodw ill is een opbrengst van € 8.500,-- gerealiseerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en voorts
verkooponderhandelingen gevoerd met de doorstartende partij. Verder heeft
hij diverse
correspondentie gevoerd en een verkoopovereenkomst opgesteld.

27-09-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 12.320,43

€ 6.500,00

€ 650,00

€ 12.320,43

€ 6.500,00

€ 650,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een debiteurenbestand ter
w aarde van
nominaal € 16.558,09, w aarvan een groot deel bestond in één betw iste
vordering ter grootte van € 12.320,43.
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De debiteurenportefeuille kon in het kader van de gerealiseerde doorstart
w orden verkocht
voor € 6.500,--. Op de debiteurenvorderingen w as evenw el een rechtsgeldig
pandrecht
gevestigd ten behoeve van de fiscus, zodat de opbrengst van de verkoop van
debiteurenvorderingen is afgedragen aan de fiscus (d.d.14-09-2017) met
inhouding van de aan de boedel
toekomende boedelbijdrage (zie 4.3).
Met de fiscus w erd een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van de
gerealiseerde
opbrengst, derhalve € 650,--.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en voorts
verkooponderhandelingen gevoerd met de doorstartende partij. Verder heeft
hij diverse
correspondentie gevoerd en een verkoopovereenkomst opgesteld.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De vennootschap maakte ten tijde van het faillissement geen gebruik van
bancaire
financiering. Er w as een zakelijke rekening-courant bij de ABN Amro bank,
w aarop ten tijde
van het faillissement sprake w as van een gering credit saldo, w at is verrekend
met de
bankkosten. De curator heeft opdracht gegeven tot stornering van de
daarvoor vatbare en
binnen de geldende termijn verrichte afschrijvingen.
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is geen sprake.
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5.6 Retentierechten
Hiervan is geen sprake.
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5.7 Reclamerechten
Hiervan is geen sprake.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

27-09-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De door de vennootschap geëxploiteerde onderneming lag ten tijde van het
faillissement stil in
verband met de vakantieperiode. De onderneming is door de curator niet
voortgezet.

27-09-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Vrijw el direct na het uitspreken van het faillissement heeft zich bij de curator
gezamenlijk een tw eetal externe investeerders gemeld, die betrokken w aren
bij een afnemer van de
gefailleerde vennootschap en als zodanig geïnteresseerd in en belanghebbend
bij een
doorstart van de onderneming.
Aan geïnteresseerden in de activa van de vennootschap, dan w el een
doorstart van de
onderneming, hebben zich niet gemeld.
De onderhandelingen met de voornoemde investeerders heeft tot
overeenstemming geleid,
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat de onderneming eind augustus 2017 is
doorgestart.

27-09-2018
3

6.5 Verantwoording
Zoals hiervoor aangegeven, hebben zich geen andere gegadigden voor de
(activa van de)
onderneming gemeld. De voornoemde investeerders bleken bereid een
acceptabele koopprijs
voor de activa te betalen, alsmede aan alle w erknemers van de gefailleerde
vennootschap een
nieuw dienstverband tegen gelijke voorw aarden aan te bieden.

27-09-2018
3

6.6 Opbrengst
€ 36.500,00
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De door middel van de doorstart gerealiseerde opbrengst bedraagt totaal €
36.500,--. Voor
een specificatie van de opbrengst van de afzonderlijke activa w ordt verw ezen
naar hoofdstuk
3.

6.7 Boedelbijdrage
Zie hoofdstukken 3 en 4.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hoofdstukken 3 en 4.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft zich tot dusver nog geen goed beeld kunnen vormen van of,
en zo ja de mate w aarin, is voldaan aan de boekhoudplicht. Er is inmiddels een
onderzoek gestart teneinde hierin meer duidelijkheid te verkrijgen.
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verslag 2
De eerste bevindingen uit het ingestelde onderzoek hebben diverse
onduidelijkheden
opgeleverd, w aarvoor nader overleg met de directie c.q. administratie
geïndiceerd is. Het betreft onder meer de voorraadadministratie, rekeningcourant verhoudingen c.q.
leningen directie en aandeelhouders, de w ijze w aarop met de voortdurende
liquiditeitskrapte is omgegaan.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2014 is te laat gedeponeerd. De curator
onderzoekt nog nader of hieraan gevolgen verbonden moeten w orden.

27-09-2018
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verslag 2
De curator richt zich vooralsnog op de nakoming van de boekhoudplicht (zie
7.1) en de
afronding van het ingestelde onderzoek alvorens nadere conclusies te trekken
m.b.t. de
deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing in verband met de omvang van de vennootschap.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hiernaar moet nog nader onderzoek w orden gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-09-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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zie 7.1 en 7.2; curator doet nog nader onderzoek.
verslag 3:
Zie 7.1 en 7.2
De curator heeft de aandeelhouder en oud-bestuurder uitgenodigd tot het
(middels een bespreking) verstrekken van nadere informatie met betrekking
tot de oorza(a)k(en) van het faillissement, alsmede de w ijze w aarop invulling is
gegeven aan het bestuur en de financiering van de vennootschap.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-12-2018
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Verslag 4: In de achterliggende periode heeft de curator besprekingen
gevoerd met de aandeelhouder en oud bestuurder/aandeelhouder. Naar
aanleiding hiervan is de curator voornemens om de bestuurder nog (nader) te
horen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-03-2019
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Verslag 5: Zie ook 1.5 (oorzaak faillissement). De curator zet het onderzoek
voort en is voornemens een aantal w erknemers te horen alvorens de
bestuurder nog (nader) te horen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Hiervan is tot dusver niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.
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verslag 2
De curator heeft nadere inventariserende w erkzaamheden verricht en onder
meer
overleg gevoerd met de heer Nijboer, die het administratieve onderzoek
instelt.
Verslag 4: De curator heeft besprekingen gevoerd met de aandeelhouder en
oud-bestuurder/aandeelhouder.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

20-12-2018
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De boedelvorderingen zullen naar alle w aarschijnlijkheid beperkt blijven tot het
salaris en de
verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van
het faillissement.
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€ 14.397,37

20-12-2018
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Verslag 4: Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend ex artikel 66 lid 1 W W
en ex artikel 66 lid 3 W W .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 198.120,00
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€ 187.285,00

20-12-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 51.334,01
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8.4 Andere pref. crediteuren
Geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
22
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 72.036,03
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de bekende crediteuren aangeschreven en ingediende
vorderingen
beoordeelt en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

27-09-2018
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode richten op de volgende
w erkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- nader onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement;
- nader onderzoek naar de administratie;
- nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur;
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verslag 2
De curator zal zich in de komende periode richten op de volgende
w erkzaamheden:
- nader onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement;
- nader onderzoek naar de administratie;
- nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur;
verslag 3
Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.
Verslag 4: Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.
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Verslag 5: Het plan van aanpak blijft ongew ijzigd.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Kan thans nog niet w orden aangegeven.
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10.3 Indiening volgend verslag
18-6-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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