
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Solar Ok B.V. 15-10-2020 
 1

Besloten vennootschap Solar Ok B.V.
Statutair gevestigd te Siddeburen
KvK 72637234

15-10-2020 
 1

Volgens opgaaf KvK: installatie en onderhoud van duurzame en/of 
energieopwekkende installaties, waaronder met name zonnepanelen 
begrepen alsmede de handel in voormelde goederen, het uitvoeren van 
energiescans, het opstellen, coördineren en uitvoeren van 
energiebesparingsplannen en overige algemene advisering.

15-10-2020 
 1

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement was er geen personeel.

15-10-2020 
 1

Verslagnummer 5
Datum verslag 08-10-2021
Insolventienummer F.18/20/150
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000155821:F001
Datum uitspraak 15-09-2020

R-C mr. D.W.J. Vinkes
Curator mr R.G. Holtz

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=1eb48c8f-5ff7-ea11-80fd-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=2a0d3fbf-2068-e511-80c6-005056ac167e


Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 0,00 15-10-2020 
 1

€ 0,00 13-04-2021 
 3

van 
15-9-2020

t/m 
9-10-2020

15-10-2020 
 1

van 
10-10-2020

t/m 
8-1-2021

14-01-2021 
 2

van 
13-9-2020

t/m 
9-4-2021

13-04-2021 
 3

van 
10-4-2021

t/m 
9-7-2021

13-07-2021 
 4

van 
10-7-2021

t/m 
30-9-2021

08-10-2021
 5

Verslagperiode Bestede uren

1 13 uur 30 min

2 9 uur 0 min

3 6 uur 42 min

4 5 uur 30 min

5 5 uur 54 min

totaal 40 uur 36 min



Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht m.b.t. de 
leasevoertuigen en het nagan of door de bestuurder alle beschikbare 
informatie/stukken t.a.v. de onderneming zijn ingeleverd. Er is een begin 
gemaakt naar onderzoek naar de rechtmatigheid van e.e.a.

13-04-2021 
 3

In deze verslagperiode zijn met name werkzaamheden verricht in het kader 
van het bereiken ven een schikking over bestuurdersaansprakelijkheid.

08-10-2021
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Besloten vennootschap Solar Ok B.V.
Statutair gevestigd te Siddeburen
KvK 72637234

Bestuurder: A.D. Nicinska

15-10-2020 
 1

Nvt 15-10-2020 
 1

De leasevoertuigen zijn verzekerd.
Er is/was een schadeverzekering.

15-10-2020 
 1

Nvt 15-10-2020 
 1

Nadat de curator een deel van de administratie ontving, is gebleken dat op 
naam van failliet toch nog een huurovereenkomst liep. De curator heeft de 
huurovereenkomst opgezegd.

14-01-2021 
 2

Volgens opgaaf bestuurder hebben onenigheid met de mede-aandeelhouder 
(tevens voormalig mede-bestuurder) en problemen op het gebied van 
(loon)administratie en btw-aangiften geleid tot aanzienlijke schulden. Het 
Pensioenfonds Metaal en Techniek is samen met een aantal andere in januari 
2020 een procedure gestart, welke vorderingen bij vonnis van 16 juni 2020 
zijn toegewezen. Vervolgens is het faillissement aangevraagd.

15-10-2020 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden 
0

15-10-2020 
 1



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

In de boedel zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Zie ook onder 7. 
Rechtmatigheid.

15-10-2020 
 1

In de boedel zijn geen voorraden / onderhanden werk aangetroffen. Zie ook 
onder 7. Rechtmatigheid.

15-10-2020 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

De curator is nog in afwachting van een debiteurenlijst, maar er lijken geen 
debiteuren te zijn.

15-10-2020 
 1



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

Volgens opgaaf bestuurder zouden er 4 lease-voertuigen zijn. 
Volgens opgaaf RDW staan er 3 voertuigen op naam van Solar Ok B.V.
Bestuurder is gevraagd de leasecontracten af te geven. 

15-10-2020 
 1

Na een deel van de administratie te hebben ontvangen, bestaat er nog steeds 
onduidelijkheid over het aantal geleasede auto's door failliet. Er is opheldering 
gevraagd bij de bestuurder.

14-01-2021 
 2

Er is inmiddels meer duidelijkheid over de lease-voertuigen. Inmiddels is de 
curator in gesprek met de (twee) leasemaatschappijen, over een overname 
van de contracten. De besloten vennootschap Sunnxt B.V. wenst de 
leningovereenkomst (per direct) voort te zetten. De bestuurder van Sunnxt BV 
is de partner van mevrouw Nicinska (bestuurder failliet). Hij zal echter eerst de 
achterstallige termijnen moeten voldoen, alvorens het contract over te kunnen 
nemen. Bestuurder van Sunnxt BV is hierover in contact met de beide 
leasemaatschappijen.

13-04-2021 
 3

De auto’s staan dus nog steeds op naam van Solar Ok B.V. De curator heeft 
bestuurder opnieuw aangeschreven/gemaand om dit in orde te maken, zoals 
in verslag 3 reeds uiteengezet.

13-07-2021 
 4



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De werkzaamheden in de onderneming waren reeds gestaakt ten tijde van het 
uitspreken van het faillissement. Voortzetting of doorstart is niet aan de orde.

15-10-2020 
 1

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

De curator moet de administratie nog ontvangen. 15-10-2020 
 1

Volgens de bestuurder hebben we alle administratie ontvangen die 
beschikbaar is. Er zijn geen jaarstukken aangetroffen. 

13-04-2021 
 3

Er zijn sinds oprichting in september 2018 geen jaarrekeningen gedeponeerd. 15-10-2020 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Toelichting 
Zie onder 7.7.

15-10-2020 
 1

Toelichting 
De curator heeft met (feitelijk) bestuurders van Solar Ok B.V. tegen finale 
kw ijting een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beslechting van een 
geschil over bestuurdersaansprakelijkheid. Uit dien hoofde zullen 
bestuurders in totaliteit (in termijnen) een bedrag groot € 15.000,-- aan de 
boedel voldoen. De eerste termijn (€ 7.500) moet uiterlijk op 31 oktober 2021 
zijn voldaan, de laatste termijn (€ 1.070,--) op 31 mei 2022.
 

08-10-2021
 5

In onderzoek

Toelichting 
Zie onder 7.7.

15-10-2020 
 1

Naar aanleiding van de intake met de bestuurder, lijkt het erop dat de 
administratie niet op orde was en dat er derhalve sprake is van onbehoorlijk 
bestuur. De curator zal dit na ontvangst van de administratie verder 
onderzoeken. 

Bestuurder heeft voorts medegedeeld dat de activiteiten in 2019 / begin 2020 
zijn voortgezet in een andere BV. Bedrijfsmiddelen van failliet zijn zonder 
vergoeding overgegaan naar de nieuwe BV, evenals de klant/opdrachtgever 
van failliet. De curator zal ook hier onderzoek naar doen.

15-10-2020 
 1

Nadat de curator eerst een klein deel van de administratie heeft ontvangen, 
zijn er zeer recent nog drie mappen overhandigd. Die moeten nog bestudeerd 
worden waarna de curator naar onderzoek zal doen naar de rechtmatigheid.

14-01-2021 
 2

De inhoud van de laatste overhandigde administratie is bestudeerd. De curator 
zal de bestuurder in de komende verslagperiode aanschrijven over zijn 
bevindingen t.a.v. de rechtmatigheid waarbij de voorlopige conclusie (nog 
steeds) is dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

Met betrekking tot de bedrijfsmiddelen hebben we een lijst ontvangen van de 
zaken die zonder vergoeding zouden zijn overgegaan naar de nieuwe BV. 
Deze nieuwe BV zal hierover worden aangeschreven in de komende 
verslagperiode.

13-04-2021 
 3

Er is overleg geweest met de Belastingdienst;  de curator heeft een aantal 
gegevens toegezonden.
De curator zal de bestuurder in de komende verslagperiode uitnodigen voor 
een gesprek.

13-07-2021 
 4

Zie onder 7.5. 08-10-2021
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben diverse inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden zoals 
gesprek met bestuurder, onderzoek in KvK, bestudering bankafschriften.

15-10-2020 
 1

In deze verslagperiode heeft de curator de nodige werkzaamheden verricht 
om tot de onder 7.5 omschreven VSO te komen.

08-10-2021
 5



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 114.270,00

Toelichting 
Een deel van de aanslagen van de Belastingdienst lijken ambtshalve te zijn 
opgelegd. 

14-01-2021 
 2

€ 127.879,00 13-04-2021 
 3

21 14-01-2021 
 2

€ 67.694,94 14-01-2021 
 2

€ 67.924,24 13-04-2021 
 3

Onbekend 14-01-2021 
 2

De curator heeft nog geen crediteurenlijst ontvangen. Na ontvangst zullen de 
crediteuren aangeschreven worden.

15-10-2020 
 1

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. 13-04-2021 
 3



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Nvt 15-10-2020 
 1

10. Overig

In kaart brengen van de geldstromen, crediteuren en transacties voor 
faillissement. 
Onderzoek naar "voortzetting" in nieuwe BV voor faillissement.

15-10-2020 
 1

De curator zal monitoren of de door de (feitelijk) bestuurders verschuldigde 
termijnbetalingen (zie onder 7.5) daadwerkelijk voldaan worden.

08-10-2021
 5

In dit stadium kan de curator hierover nog niets aangeven. 15-10-2020 
 1

Niet voor de volledige betaling van het overeengekomen schikkingsbedrag. 08-10-2021
 5

8-1-2022 08-10-2021
 5



Bijlagen

Bijlagen
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