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Algemene gegevens
Naam onderneming
Special Install Service B.V. en Zonne-energiepakket B.V.
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Gegevens onderneming
Special Install Service B.V.
Majoraan 9a
6942 SB DIDAM
KvK: 54707463
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&
Zonne-energiepakket B.V.
Majoraan 9a
6942 SB DIDAM
KvK: 53113942

Activiteiten onderneming
Special Install Service B.V.: elektrotechnische bouw installatie
Zonne-energiepakket B.V.: groot- en detailhandel in energiesystemen en
aanverw ante
producten voor de alternatieve energiemarkt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Omzet:
2014:
Special Install Service B.V.: € 2.431.046,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 603.750,00
2015:
Special Install Service B.V.: € 1.979.707,54
Zonne-energiepakket B.V.: € 4.568.383,00
2016 (t/m datum faillissement):
Special Install Service B.V.: € 1.902.874,27
Zonne-energiepakket B.V.: € 1.091.426,04
W inst en verlies:
Special Install Service B.V.:
2014: -/- € 17.748,00
2015: -/- € 216.670,00 (concept cijfers)
2016 (t/m oktober): € 79.749,00
Doordat niet alle kosten zijn geboekt in 2016, geven de cijfers een verkeerd
beeld. Onder meer w ordt aan het eind van het jaar de beheervergoeding door
Kemaru Beheer B.V. en de
huurverplichting van Kemaru B.V. doorberekend aan Special Install Service B.V.
In de cijfers
tot en met oktober 2016 is dat nog niet gebeurd, als deze doorberekeningen
zouden w orden toegepast zal een verlies zijn geleden van circa € 100.000,00.
Zonne-energiepakket B.V.:
2014: -/- € 57.685,00
2015: -/- € 174.000,00 (concept cijfers)
2016 (t/m oktober): -/- € 30.000,00 (concept cijfers)
Doordat niet alle kosten zijn geboekt in 2016, geven de cijfers een verkeerd
beeld. Onder meer w ordt aan het eind van het jaar de beheervergoeding door
Kemaru Beheer B.V. en de
huurverplichting van Kemaru B.V. doorberekend aan Zonne-energiepakket B.V.
In de cijfers tot en met oktober 2016 is dat nog niet gebeurd, als deze
doorberekeningen zouden w orden toegepast zal een verlies zijn geleden van
circa € 50.000,00.
Balanstotaal:
Special Install Service B.V.:
2014: € 767.067,00
2015: € 518.829,00
Zonne-energiepakket B.V.:
2014: € 353.283,00
2015: € 458.493,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2
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Boedelsaldo
01-06-2018
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Boedelsaldo
Special Install Service B.V.: € 45.610,11
Zonne-energiepakket B.V.: € 27.076,51
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Boedelsaldo
Special Install Service B.V.: € 47.608,43
Zonne-energiepakket B.V.: € 27.081,48

Verslagperiode
01-06-2018
6

van
2-3-2018
t/m
31-5-2018

30-11-2018
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van
1-6-2018
t/m
29-11-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

21,55 uur

7

4,60 uur

totaal

26,15 uur

Toelichting bestede uren
Totaal heeft de curator, zijn kantoorgenoten en de faillissementsmedew erker
156,90 uur besteed aan beide faillissementen.
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Totaal aantal uren: 161,50.
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1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen van Special Install Service B.V. en Zonne-energiepakket B.V.
w orden
gehouden door Kemaru Beheer B.V., die tevens bestuurder is. De enig
bestuurder en enig
aandeelhouder van Kemaru Beheer B.V. is de heer E.G.M. Scholten.
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1.2 Lopende procedures
Tot nu toe is niet gebleken dat één van de gefailleerde vennootschappen
betrokken is bij een
procedure.
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1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die zijn beeindigd of w orden
beeindigd, nadat de activa zijn verkocht en geleverd. De curator heeft de
verzekeringstussenpersoon verzocht na de beëindiging van de verzekeringen
een overzicht te verschaffen van vorderingen en mogelijke restituties. De
curator is in afw achting van dit overzicht.
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Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Inmiddels heeft er een restitutie plaatsgevonden van € 4.838,46. De curator
heeft nog geen
overzicht ontvangen om de restitutie te kunnen controleren.
Aanvulling vijfde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft het overzicht ontvangen en gecontroleerd. De
verzekeringsportefeuille
is afgew ikkeld.

1.4 Huur
Kemaru B.V. huurde het bedrijfspand w aarin al de vennootschappen zijn
gevestigd. Middels
de beheervergoeding w erd de huur aan het eind van het jaar doorberekend.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen w as het
aanhoudende
liquiditeitstekort, door het niet kunnen innen van grote debiteuren, de reden
dat de
faillissementen zijn aangevraagd.
Daarnaast w as Special Install Service B.V. afhankelijk van een grote
opdrachtgever die naar
zegge van de bestuurder zijn (contractuele) toezegging om opdrachten te
verstrekken
onvoldoende is nagekomen. De organisatie van Special Install Service B.V. w as
w el ingericht
op de toezegging van de opdrachtgever.
De curator heeft geen aanleiding om nader onderzoek te doen naar de
redenen van de
faillissementen. Duidelijk is dat een aanhoudend liquiditeitstekort alsmede een
tekort aan
opdrachten, in combinatie met te hoge vaste kosten voor de organisaties
belangrijke redenen
zijn voor de faillissementen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
Special Install Service B.V.: 25
Zonne-energiepakket B.V.: 2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-11-2018

27

25 Special Install Service B.V. en 2 Zonne-energiepakket B.V.

totaal

27

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake voor de loongarantieregeling heeft gezamenlijk plaatsgevonden op
17 november 2016. Naar verw achting zal over enige maanden de vordering
(boedel en preferent) van het
UW V w orden ingediend.
Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Het UW V heeft haar vorderingen (boedel en preferent) voor zow el Special
Install Service B.V.
als Zonne-energiepakket B.V. ingediend.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00
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Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Rollend materieel kantoor- en magazijninventaris,
alsmede klimmateriaal en gereedschappen.

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 21.450,00

Server

€ 2.000,00

totaal

€ 23.450,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft overeenstemming bereikt met een opkoper, w aarbij inclusief
voorraad een koopsom w ordt betaald van € 21.450,00 excl. btw . De curator
heeft toestemming voor deze verkoop van de rechter-commissaris.
De curator heeft de server verkocht na toestemming van de rechter
commissaris voor €
2.000,00 excl. btw .
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Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
Uit de boekhouding is gebleken dat de kantoorinventaris eigendom w as van
Kemaru Beheer
B.V. De curator heeft de koopsom van deze inventaris ad € 8.005,00
overgemaakt naar
Kemaru Beheer B.V., zodat Special Install Service B.V. voor de verkoop van
haar
bedrijfsmiddelen en voorraad (incl. server) een bedrag ad € 15.445,00 excl.
btw heeft
ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Nagenoeg geen voorraad (zie paragraaf 3.3).
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo Rabobank Special Install Service B.V.

€ 213,09

saldo Rabobank Zonne-energiepakket B.V.

€ 2,09

totaal

Boedelbijdrage

€ 215,18

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgew ikkeld.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Special Install Service B.V.

€ 119.187,39

€ 23.094,44

Zonne-energiepakket B.V.

€ 102.534,30

€ 3.459,92

totaal

€ 221.721,69

€ 26.554,36

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het faillissement van Special Install Service B.V. bedroeg de debiteurenstand
per datum
faillissement € 119.187,39, en in het faillissement van Zonne-energiepakket
B.V. €
102.534,30. De curator zal op korte termijn overgaan tot het incasseren van
de debiteuren. Het is de curator op voorhand gebleken dat een aantal
debiteuren een tegenvordering heeft, en dat er een discussie is met een
aantal debiteuren over de vorderingen.
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Aanvulling vijfde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft de vorderingen nog eens tegen het licht gehouden en feitelijk
acht de
curator in het faillissement van Special Install Service B.V. nog tw ee
vorderingen, van in
totaal € 6.101,93 inbaar. De curator is nog in overleg met de debiteuren, maar
zal als dit
overleg tot niets leidt aan de rechter-commissaris toestemming verzoeken om
procedures te mogen starten.
In het faillissement van Zonne-energiepakket B.V. is nog één debiteur
(openstaande
vordering € 33.433,01). De curator is nog in overleg met de debiteur, maar zal
als dit
overleg tot niets leidt aan de rechter-commissaris toestemming verzoeken om
een
procedure te mogen starten.
Aanvulling zesde openbaar faillissementsverslag:
In het faillissement van Special Install Service B.V. is de curator in afw achting
van een betaling van € 1.383,41. Over dit bedrag is overeenstemming bereikt
en na betaling is de debiteurenportefeuille van Special Install Service B.V.
afgew ikkeld.
In het faillissement van Zonne-energiepakket B.V. heeft de curator
toestemming van de rechter-commissaris verkregen om een procedure te
mogen starten. Na aankondiging van de procedure heeft de debiteur meer
inhoudelijk gereageerd en de curator is in overleg met deze debiteur.
De curator heeft met de grootste debiteur een regeling kunnen treffen. In het
faillissement van Special Install Service B.V. heeft de curator tot op heden een
bedrag €
21.105,57 geïncasseerd. In het faillissement van Zonne-energiepakket B.V. is
totaal een bedrag ad € 3.459,92 geïncasseerd.
De curator heeft een eindvoorstel gedaan aan de nog enige debiteur van
Zonne-energiepakket B.V. Indien dit voorstel niet w ordt aanvaard zal er een
procedure volgen. De rechter-commissaris heeft daar toestemming voor
verleend.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- incasseren resterende tw ee debiteuren.
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- incasseren resterende debiteur.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
N.v.t.
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5.2 Leasecontracten
Special Install Service B.V. heeft drie bedrijfsbussen en een personenauto
geleased. De
curator heeft met de leasemaatschappijen afspraken gemaakt (maken) over
het terughalen
van deze auto's.
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5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal leveranciers heeft voor faillissement haar zaken op grond van
het
eigendomsvoorbehoud teruggehaald. De curator heeft de ingeroepen
eigendomsvoorbehouden nagenoeg allemaal afgew ikkeld, w aarbij veelal
geconstateerd is dat de geleverde zaken niet meer aanw ezig w aren.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
N.v.t.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgew ikkeld.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft geen activiteiten voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met een drietal geïnteresseerde partijen gesprekken gevoerd
over een
mogelijke doorstart. Uiteindelijk hebben deze gesprekken niets opgeleverd.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
N.v.t.
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6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Uit de boekhouding van de gefailleerde vennootschappen, zijn op eenvoudige
w ijze de rechten
en verplichtingen van de vennootschappen af te leiden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over het jaar 2014 zijn (te laat) gedeponeerd. De
bestuurder heeft
vooralsnog aannemelijk kunnen maken dat andere feiten en omstandigheden
(zie paragraaf
1.7) dan een onbehoorlijke taakvervulling hebben geleid tot het faillissement.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aandelen zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Zie paragraaf 7.2

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Aanvulling derde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft een aantal rechtshandelingen van voor faillissement in
onderzoek, w aarbij
een verrekening heeft plaatsgevonden tussen een derde en vordering en
schulden van Special
Install Service B.V. en Zonne-energiepakket B.V.
Het is de curator gebleken dat er crediteringen hebben plaatsgevonden over
en w eer tussen
Zonne-energiepakket B.V. enerzijds en een tw eetal vennootschappen die aan
elkaar gelieerd
zijn anderzijds. Eén van die vennootschappen had een schuld aan Zonneenergiepakket B.V.,
w elke vordering door Zonne-energiepakket B.V. is gecrediteerd. De andere
vennootschap had
een vordering op Zonne-energiepakket B.V., w elke vordering door deze
vennootschap is
gecrediteerd. De curator heeft nogmaals verzocht om uitleg en nog geen
reactie ontvangen.
Aanvulling vijfde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft inmiddels een inhoudelijke reactie gehad, w elke nog niet
overtuigend
is. De gemachtigde van beide vennootschappen ontkent dat er paulianeus is
gehandeld en meldt bovendien dat de vennootschappen financiële problemen
hebben. De curator heeft om nadere informatie gevraagd.
Aanvulling zesde openbaar faillissementsverslag:
De curator heeft overeenstemming bereikt over de afw ikkeling van het geschil
over de vordering. Aan de boedel van Special Install Service B.V. is € 1.383,41
voldaan en aan de boedel van Zonne-energiepakket B.V. € 23.616,59 tegen
finale kw ijting.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft het onderzoek afgerond en ziet (vooralsnog) geen aanleiding
om nader onderzoek te doen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Algemene boedelkosten, UW V (salaris over opzegtermijn).
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Special Install Service B.V.: € 129.820,26
Zonne-energiepakket B.V.: € 12.842,33

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 165.338,00
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Special Install Service B.V.: € 106.642,00
Zonne-energiepakket B.V.: € 58.696,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 125.378,99
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Special Install Service B.V.: € 112.563,94
Zonne-energiepakket B.V.: € 12.815,05

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 5.363,69
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Special Install Service B.V.: € 5.363.69

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48
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Special Install Service B.V.: 45
Zonne-energiepakket B.V.: 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 403.457,83
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Special Install Service B.V.: € 399.942,82
Zonne-energiepakket B.V.: € 3.515,01

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is dat zow el het faillissement van Special Install Service B.V. als
van Zonne-energiepakket B.V. zal w orden opgeheven w egens de toestand van
de boedel (gebrek aan
baten).
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator is voornemens de faillissementen gelijktijdig af te w ikkelen. In het
faillissement van Special Install Service B.V. w acht de curator de betaling van
de debiteur af en in het faillissement van Zonne-energiepakket B.V. dient het
geschil met de enige debiteur te w orden opgelost.
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De curator dient het geschil met de enige debiteur van Zonne-energiepakket
B.V. nog af te w ikkelen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht de faillissementen binnen enkele maanden te kunnen
afw ikkelen, behoudens indien een procedure w ordt gestart tegen de debiteur
van Zonne-energiepakket B.V.
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10.3 Indiening volgend verslag
30-5-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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