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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sneaker Company B.V. (vh. Oqium B.V.)

09-06-2020
1

Gegevens onderneming
Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw . Aan
dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
De verslagen zijn gepubliceerd op de w ebsite van Pot Jonker Advocaten N.V.
(w w w .potjonker.nl).
Dit verslag betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sneaker Company B.V. (vh. Oqium B.V.), statutair gevestigd te Zaandam en
kantoorhoudende aan het adres Kleine Tocht 6 A te (1507 CB) Zaandam.
Sneaker Company B.V. w ordt hierna ook aangeduid als "Sneaker Company"
en/of de "Vennootschap"
De Vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 2 februari 2009.

Activiteiten onderneming

09-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Sneaker Company dreef haar activiteiten op het gebied van verkoop van
sportschoenen, (sport)kleding en modeaccessoires. Sneaker Company
verkocht deze artikelen in een w inkel en via haar w ebshop. De activiteiten van
Sneaker Company w aren ten tijde van het faillissement gestaakt. In dit
verband is het de curator gebleken dat de activa van Sneaker Company per 1
januari 2018 zijn overgedragen aan Voetbal Company B.V. Ook is de curator
gebleken dat Sneaker Company is betrokken bij een activatransactie eind
november 2019. De curator heeft dit in onderzoek.

09-06-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 4.209.153,00

€ -303.796,00

€ 2.092.962,00

2017

€ 3.481.973,00

€ -1.326.357,00

€ 2.046.215,00

2018

€ 0,00

€ 1.485.599,00

€ 478.261,00

2019

€ 0,00

€ -483.670,00

€ 868,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over boekjaar 2016 en 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening over
boekjaar 2017 (inclusief vergelijkende cijfers), opgesteld door Reinink
Accountants & Adviseurs. De jaarrekening is voorzien van een
samenstellingsverklaring.

09-06-2020
1

De cijfers over boekjaar 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening over boekjaar
2018, opgesteld door Reinink Accountants & Adviseurs en voorzien van een
samenstellingsverklaring.
De cijfers over boekjaar 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening over boekjaar
2019, opgesteld door Adbeco Accountants & Belastingadviseurs en voorzien
van een samenstellingsverklaring. Tevens w ordt in de jaarrekening vermeld
dat de grondslag van w aardering plaatsvindt op basis van liquidatiew aarde.

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

09-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

09-06-2020
1

€ 0,00

09-09-2020
2

€ 0,00

22-12-2020
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
24-4-2020

09-06-2020
1

t/m
22-5-2020
van
23-5-2020

09-09-2020
2

t/m
8-9-2020
van
9-9-2020

22-12-2020
3

t/m
13-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 30 min

2

19 uur 12 min

3

4 uur 42 min

totaal

35 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De Vennootschap is op 24 april 2020 op eigen verzoek door de rechtbank
Noord-Holland in staat van faillissement verklaard onder gelijktijdige
benoeming van mr. J.J. Dijk als rechter-commissaris en mr. R. Mulder als
curator.

09-06-2020
1

Bij vonnis van 24 april 2020 zijn ook de andere vennootschappen van het
concern failliet verklaard. Het betreft Voetbal Company B.V. (voorheen Football
Temple B.V.), Voetbal Company Holding B.V. (Football Temple Holding B.V.) en
Polat B.V., zulks met aanstelling van mr. R. Mulder als curator. Verw ezen w ordt
naar de openbare verslagen in deze faillissementen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Sneaker Company is Polat B.V. Laatstgenoemde
vennootschap is bij vonnis van 24 april 2020 van de rechtbank Noord-Holland
in staat van faillissement verklaard. Bestuurder van Sneaker Company is de
heer C. Polat.

09-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

09-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020
1

1.4 Huur
Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van de Vennootschap (en de overige vennootschappen van
het concern) is op eigen aangifte uitgesproken.

09-06-2020
1

Als oorzaak van het faillissement van Polat c.s. heeft het bestuur naar voren
gebracht dat het concern de afgelopen jaren sterk verlieslatend is gew eest.
Ondanks gestelde kapitaalinjecties binnen het concern is het bestuur het niet
gelukt om het (financiële) tij te keren. In de uitvoering van zijn functie w erd het
bestuur bijgestaan door verschillende adviseurs. Reden hiervoor zou zijn dat
het bestuur niet over voldoende financiële- en management vaardigheden
beschikte om leiding te geven aan het concern. Achteraf bleken de
ingeschakelde adviseurs niet complementair aan het bestuur. In verband met
persoonlijke omstandigheden zou daarnaast de regie steeds meer uit handen
zijn gegeven aan een team dat (voornamelijk) uit familieleden bestond.
Volgens het bestuur is dit achteraf geen goede beslissing gew eest.
In maart 2020 zou het bestuur zijn gebleken dat de vennootschappen niet
langer aan hun verplichtingen konden voldoen en is besloten de
faillissementen aan te vragen.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement voortzetten.

09-09-2020
2

In onderzoek.

22-12-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-06-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

09-06-2020
1

Toelichting
Een jaar voorafgaand aan het faillissement w as geen sprake van personeel.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-3-2020
totaal

Toelichting
Niet van toepassing.

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, bespreking bestuur en onderzoek administratie.

09-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Hiervan is niet gebleken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster, overleg bestuur en onderzoek administratie.

09-06-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is niet gebleken.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het is de curator gebleken dat Sneaker Company haar activa per 1 januari
2018 heeft overgedragen aan zustervennootschap Voetbal Company B.V.
Nadien, eind november 2019, zijn Sneaker Company en Voetbal Company
betrokken bij een transactie w aarbij de activa van voornoemde
vennootschappen zijn overgedragen aan een derde. De curator heeft beide
transacties in onderzoek.

09-06-2020
1

Het is de curator gebleken dat de transactie van november 2019 uitsluitend de
activa van Voetbal Company B.V. betrof. Sneaker Company beschikte in
november 2019 niet meer over enig actief. De activa van Sneaker Company
w aren reeds in januari 2018 overgedragen aan Voetbal Company B.V. Er zijn
dus geen bedrijfsmiddelen.

09-09-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

09-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg bestuur, onderzoek administratie, etc.

09-06-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is niet gebleken.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie randnummer 3.3.

09-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg bestuur, inventarisatie, onderzoek administratie, etc.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

09-06-2020
1

Toelichting andere activa
Zie randnummer 3.3.

09-06-2020
1

Hiervan is niet gebleken.

09-09-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek, inventarisatie en overleg bestuur, etc.

09-06-2020
1

Onderzoek, inventarisatie en overleg bestuur, etc.

09-09-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bestuur en onderzoek administratie.

09-06-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Hiervan is niet gebleken.

09-06-2020
1

5.2 Leasecontracten
Hiervan is niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

09-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator gebleken dat (onder andere) Sneaker Company op 17
oktober 2019 een pandrecht heeft gevestigd op haar roerende zaken ten
behoeve van T en L Sports B.V. Blijkens de pandakte zou het pandrecht zijn
gevestigd ter meerdere zekerheid van terugbetaling van vorderingen van T en
L Sports B.V. op Polat c.s. uit hoofde van een consignatieovereenkomst,
alsmede een vordering op de bestuurder van Polat c.s. De curator heeft de
verpanding in onderzoek.

09-06-2020
1

Ten tijde van het verstrekken van het pandrecht beschikte Sneaker Company
B.V. niet over enig actief. Het actief w as eerder, op 1 januari 2018, door Snaker
Company overgedragen aan Voetbal Company B.V. Nog daargelaten dat
Sneaker Company dus geen actief in pand kon hebben gegeven, heeft de
curator zich op het standpunt gesteld dat het pandrecht onder de reikw ijdte
van art. 43 jo. 43 Fw . valt. Verw ezen w ordt naar het verslag van Voetbal
Company.

09-09-2020
2

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het pandrecht paulianeus
is. Verw ezen w ordt naar randnummer 7 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

09-06-2020
1

Niet van toepassing. Verw ezen w ordt naar randnummer 5.3 van dit verslag.

09-09-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

09-06-2020
1

Niet van toepassing.

09-09-2020
2

5.6 Retentierechten
In onderzoek.

09-06-2020
1

Niet van toepassing.

09-09-2020
2

5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

09-06-2020
1

Niet van toepassing.

09-09-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

09-06-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, overleg bestuur, bestuderen stukken, onderzoek administratie
en jaarrekeningen, etc.

09-06-2020
1

Onderzoek, overleg bestuur, afstemming regeling, etc.

09-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het faillissement w aren de activiteiten van Sneaker Company
gestaakt. Derhalve is van een (tijdelijke) voortzetting geen sprake gew eest.

09-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Een voortzetting is niet aan de orde gew eest.

09-09-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, overleg bestuur en onderzoek administratie.

09-06-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van Sneaker Company w aren ten tijde van het faillissement
gestaakt. De Vennootschap beschikte daarnaast niet (meer) over actief. Een
doorstart is derhalve niet aan de orde.

09-06-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

09-06-2020
1

6.6 Opbrengst
09-06-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
09-06-2020
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek, inventarisatie, overleg bestuur, bestuderen administratie, etc.

09-06-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een kopie gemaakt van de digitale administratie. De curator
heeft de administratie in onderzoek.

09-06-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie voortzetten.

09-09-2020
2

In onderzoek.

22-12-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft onderzocht of de jaarrekeningen al dan niet tijdig door het
bestuur van de Vennootschapzijn gedeponeerd. Uit onderzoek blijkt dat:
- de
- de
- de
- de

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

2016
2017
2018
2019

09-06-2020
1

niet tijdig is gedeponeerd;
niet is gedeponeerd;
niet is gedeponeerd;
tijdig is gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

09-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-06-2020
1

In onderzoek.

09-09-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-06-2020
1

09-09-2020
2

22-12-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-06-2020
1

Toelichting
Het is de curator gebleken dat op 29 november 2019 een koopovereenkomst is
gesloten tussen Sneaker Company en Voetbal Company (aan de ene kant) en
T en L Sports B.V. (aan de andere kant). Door middel van deze overeenkomst
zijn inventaris, voorraad, goodw ill en de handelsnamen aan T en L Sports B.V.
verkocht.
Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat er geen verplichting voor
Sneaker Company en/of Voetbal Company bestond om de activa aan T en L
Sports B.V. te verkopen. Voorafgaand aan de overdracht heeft geen taxatie
van de activa plaatsgevonden. Nog daargelaten dat de w aarde van de
inventaris en goodw ill ten tijde van de overdracht dus niet bekend w aren, blijkt
uit de voorraadlijsten die ten grondslag liggen aan de overeenkomst dat de
inkoopw aarde van de overgedragen voorraad alleen al € 810.000 bedroeg. De
tussen partijen afgesproken koopsom voor de gehele onderneming bedroeg
slechts € 150.000 en zou uiteindelijk zijn verrekend.
De curator heeft zich - gelet op het voorstaande en het feit dat Polat c.s. en
koper bij de transactie door dezelfde (financiële) adviseur w erden bijgestaan op het standpunt gesteld dat de transactie heeft geleid tot benadeling van
schuldeisers en deze vernietigd kan w orden op grond van artikel 42 jo. 43 Fw .
Tussen de curator, T en L Sports B.V. en het bestuur vindt overleg plaats.
De curator verricht ook onderzoek naar de overige overeenkomsten die in de
periode van september 2019 tot en met januari 2020 tussen Polat c.s. en T en
L Sports B.V. zijn gesloten. Dit betreft onder andere de
consignatieovereenkomst van september 2019, de akte van verpanding van
oktober 2019, de overeenkomst inzake een achtergestelde lening van 30
november 2019 en een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot een
verruimde verrekeningsbevoegdheid van 1 januari 2020.
Ja

09-09-2020
2

Toelichting
Het is de curator gebleken dat Sneaker Company B.V. op 1 januari 2018 haar
activiteiten aan Voetbal Company B.V. heeft overgedragen. Deze transactie is
naar het oordeel van de curator niet paulianeus. Dit heeft echter w el te gelden
voor de overdracht van de activiteiten (en activa) van Voetbal Company aan T
en L Sports B.V. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het standpunt
tegenover T en L Sports B.V. ingenomen dat de transactie paulianeus is.
Inmiddels hebben partijen (met toestemming van de rechter-commissaris)
overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling. In dat verband w ordt
verw ezen naar het verslag van Voetbal Company B.V.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de feiten en omstandigheden voorafgaand aan het
faillissement in onderzoek.

09-06-2020
1

In onderzoek.

09-09-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, inventarisatie, onderzoek administratie, overleg bestuur, etc.

09-06-2020
1

Overleg bestuur, onderzoek administratie, bestuderen stukken, overleg NTAB,
overleg adviseur(s) van het bestuur, etc.

09-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
p.m.

Toelichting
P.M.

Toelichting
P.M.

09-06-2020
1

09-09-2020
2

22-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.172,14

09-06-2020
1

€ 21.172,14

09-09-2020
2

Toelichting
+ P.M.
Een bedrag van € 386,-- w ordt betw ist. Dit betreft een vordering die zit op een
aanslag omzetbelasting over mei 2020 (na datum uitspraak faillissement).
€ 21.213,14
Toelichting
+ P.M.
Een bedrag van € 1104,-- w ordt betw ist. Dit betreft vorderingen die zien op
een aanslagen omzetbelasting over mei, juli en augustus 2020 (na datum
uitspraak faillissement).

8.3 Pref. vord. UWV

22-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
P.M.

Toelichting
P.M.

09-09-2020
2

22-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
p.m.

Toelichting
P.M.

Toelichting
P.M.

09-06-2020
1

09-09-2020
2

22-12-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

09-06-2020
1

11

09-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 87.397,15

09-06-2020
1

€ 118.968,72

09-09-2020
2

Toelichting
voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 117.455,45
betw iste vorderingen: € 2.592,89

22-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is nog niet bekend.

09-06-2020
1

Dat is op dit moment nog niet bekend.

22-12-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Crediteurenlijst maken, crediteuren aanschrijven, crediteurenlijst bijhouden.

09-06-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend lopen er geen procedures.

09-06-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-06-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-06-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-06-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek
voortzetten. Over het onderzoek (en de bevindingen van de curator) naar de
transactie tussen Polat c.s. en T en L Sports B.V. vinden momenteel
gesprekken plaats.

09-06-2020
1

In de komende verslagperiode zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voort.

22-12-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is voorlopig nog niet bekend.

09-06-2020
1

Dat is voorlopig nog niet bekend.

09-09-2020
2

Dat is op dit moment nog niet bekend.

22-12-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
14-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2020
3

