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Edelachtbare heer,
In bovengenoemd faillissement doe ik met dit schrijven tussentijds verslag ex artikel 37a van de
Faillissementswet, het vorige verslag dateert van 21 mei 2013.
Uit het vorige verslag blijkt dat nog een drietal punten door mij als curator dienen te worden
behandeld. lk zal hierna ingaan op de drie punten:
• mij is medegedeeld dat S&R Solar Systems Italy Srl een bankrekening zou hebben, waarop
nog een bedrag ad € 4.000,00 zou staan. Eveneens zou failliet aandeelhouder zijn van
voornoemde onderneming en zou de onderneming nog actief zijn. Aan de bestuurder van
failliet heb ik verzocht om meer informatie over de onderneming en de financiële status van
de onderneming. Tevens heb ik de bestuurder van failliet verzocht of hij voor mij informatie
kan inwinnen over de verkoop van de aandelen in voornoemde onderneming, dan wel
liquidatie. De bestuurder van failliet heeft voorgaande vragen voorgelegd aan een Italiaans
contactpersoon en deze heeft aangegeven dat, nu de onderneming (volgens de bestuurder
van failliet) geen activiteiten verricht en daardoor de cijfers niet up to date zijn. De gevolgen
zullen zijn dat, alvorens tot liquidatie over kan worden gegaan, kosten dienen te worden
gemaakt voor het bijwerken van de cijfers en eveneens nog belastingen dienen te worden
voldaan. Vervolgens dient naar Italiaans recht een aandeelhoudersvergadering te worden
gehouden, waarbij een vereffenaar zal worden aangesteld. De Italiaanse contactpersoon
heeft aangegeven dat de kosten die hiermee gepaard gaan circa € 10.000,00 tot €
12.000,00 bedragen. De baten die daar tegenover staan ad. € 4.000,00, zullen ertoe leiden
dat de boedel hierbij niet gebaat is. Als curator overweeg ik dan ook om geen verdere
stappen in dat kader te ondernemen. De bestuurder heeft aangegeven dat hij, alsmede de
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directeur van de Italiaanse entiteit, bereid zijn medewerking te verlenen aan de liquidatie. Op
korte termijn ontvang ik nadere informatie van de bestuurder, om te kunnen beoordelen of
de boedel wellicht toch gebaat is bij een liquidatie. Nadat ik deze gegevens heb ontvangen,
zal ik u informeren over mijn standpunt in deze;
•

aangaande de inning van de debiteuren, heeft de Rabobank (zijnde de pandhouder) mij op
12 juli 2013 bericht dat geen verdere incassomaatregelen hoeven te worden genomen door
de curator;

•

verder dient nog een vervolggesprek te worden ingepland met de bestuurder om zijn
standpunt terzake het verstrekken van de lening nader te onderbouwen. lk zal de bestuurder
op korte termijn hiervoor uitnodigen.

Stand van de faillissementsrekening:
De stand van de faillissementsrekening van Solar Systems B.V. bedraagt d.d. 19 november
2013 € 21.240,13.
Als bijlage 1 is aan dit faillissementsverslag gehecht de tijdregistratie. De lijst van voorlopig
erkende boedelcrediteuren is als bijlage 2 aan dit faillissementsverslag gehecht. De lijsten van
preferente, respectievelijk concurrente crediteuren zijn als
faillissementsverslag gehecht
In de verwachting u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

M. Timffier
`

curator
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