Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak
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13-06-2019
F.16/16/585
NL:TZ:0000008913:F001
01-11-2016

R-C
Curator

mr. Neijt
mr R. Meulenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Synergy Business W ear B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Synergy Business W ear B.V., gevestigd te (3755
BS) Eemnes, aan de Vlierberg 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 33274560, hierna verder te noemen: "Synergy".
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Activiteiten onderneming
Groothandel in bovenkleding.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 1.020.812,00

€ -88.822,00

€ 436.314,00

2013

€ 821.552,00

€ -94.492,00

€ 386.208,00

2014

€ 1.133.496,00

€ -62.101,00

€ 379.635,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 25.230,55

Boedelsaldo
€ 25.233,30

Boedelsaldo
€ 25.235,18

Boedelsaldo
€ 25.237,04

Boedelsaldo
€ 27.961,60

Verslagperiode

14-06-2018
7

13-09-2018
8

13-12-2018
9

13-03-2019
10

13-06-2019
11

Verslagperiode
14-06-2018
7

van
16-3-2018
t/m
14-6-2018

13-09-2018
8

van
15-6-2018
t/m
13-9-2018

13-12-2018
9

van
13-9-2018
t/m
12-12-2018

13-03-2019
10

van
13-12-2018
t/m
12-3-2019

13-06-2019
11

van
13-3-2019
t/m
13-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

7,06 uur

8

9,00 uur

9

24,06 uur

10

11,36 uur

11

6,24 uur

totaal

57,72 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 95,48
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Totaal bestede uren: 104,8

13-09-2018
8

Totaal bestede uren: 128,9 uur.

13-12-2018
9

Totaal bestede uren: 140,5 uur.

13-03-2019
10

Totaal bestede uren: 146,9 uur.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Synergy is op 27 juni 1996 opgericht. Uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel blijkt dat de heer C.A.B.K. Verhagen en de heer S.H.J. Schöningh
bestuurders zijn van Synergy. Volgens opgave van voornoemde bestuurders
zijn beiden ieder voor 50% aandeelhouder van Synergy. De curator is nog in
afw achting van het aandeelhoudersregister.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn alle lopende verzekeringen reeds voor
faillissementsdatum beëindigd.
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1.4 Huur
De huurovereenkomst zou reeds voor faillissementsdatum zijn opgezegd en de
locatie w aar Synergy w as gevestigd zou door een andere vennootschap
w orden gehuurd. De curator heeft dit in onderzoek.

14-06-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Met beide bestuurders heeft er (separaat) een bespreking plaatsgevonden.
Tussen de bestuurders bestaat een verschil van mening over de oorzaken van
het faillissement. De curator heeft dit nog in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-06-2018
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Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
14-06-2018
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Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-11-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemer en UW V.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Synergy heeft, aldus de bestuurder, geen onroerende zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Synergy huurde tot kort voor faillissementsdatum een locatie. Zoals hiervoor in
dit verslag is vermeld, zou deze locatie thans door een andere vennootschap
w orden gehuurd. Volgens opgave van de bestuurder zou de thans op deze
locatie aanw ezige bedrijfsinventaris niet van Synergy zijn. De curator heeft dit
in onderzoek. Volgens opgave van de bestuurder zou de inventaris van
Synergy bestaan uit enkele computers met toebehoren en enkele stoelen.
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De curator zet haar onderzoek naar de bedrijfsmiddelen voort en is hierover in
overleg met de bestuurder.
Er zou nog een beperkte en verouderde bedrijfsinventaris aanw ezig zijn. De
curator is hierover - in samenhang met hetgeen onder punt 7.1. e.v. is vermeld
- in overleg met de bestuurder.
Er is gebleken dat de bedrijfsinventaris nagenoeg geen w aarde
vertegenw oordigd. Dit punt is afgew ikkeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van Synergy bestaat uit enkele rekken met kleding (voornamelijk
colberts).
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De curator is nog in overleg met de bestuurder over de verkoop van de
aangetroffen beperkte voorraad kleding.
De curator is hierover - in samenhang met hetgeen onder punt 7.1. e.v. is
vermeld - nog in overleg met de bestuurder.
Er is gebleken dat de beperkte en verouderde voorraad nagenoeg geen
w aarde vertegenw oordigd. Dit punt is afgew ikkeld.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand c.q. goodw ill

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft dit nog in onderzoek.
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Met één bestuurder heeft de curator gesprekken gevoerd met betrekking tot
het overnemen
van het klantenbestand c.q. de goodw ill. Met goedkeuring van de rechtercommissaris is het klantenbestand c.q. de goodw ill aan deze bestuurder
verkocht voor een bedrag van €20.000,-.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Rekening-courant vordering
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 30.000,00

€ 7.260,00

€ 30.000,00

€ 7.260,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder zijn er 14 debiteuren met een totaalbedrag
van € 137.228,66. De debiteuren zullen komende verslagperiode w orden
aangeschreven.
Afgelopen verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met de ING Bank
N.V. De debiteuren zouden zijn verpand aan de ING Bank N.V. Voor zover het
pandrecht rechtsgeldig is gevestigd, heeft de curator de pandhouder een
termijn ex artikel 58 Fw gesteld.
Met de pandhouder is verder overleg gevoerd over de incasso van de
debiteuren. In vervolg daarop is de boedel gestart met de incasso van
debiteuren. De boedel is thans nog in afw achting van een reactie van de
debiteuren. De komende verslagperiode zet de boedel de incasso van de
debiteuren - in overleg met de bestuurders - voort.
Een aantal debiteuren voert verw eer. De curator is hierover nog in gesprek
met de bestuurder. Voorts is de curator - met betrekking tot de
debiteurenincasso - nog in afw achting van nadere stukken van de bestuurder.
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Voorts zou een aantal debiteuren door de (indirect) bestuurder zelf zijn
geïncasseerd. Ook hierover is de curator nog in overleg met de bestuurder.
Uit de administratie komt een rekening-courant vordering op de bestuurder
naar voren in verband met het voor faillissementsdatum incasseren van een
aantal debiteuren. Na verrekening van diverse rekening-courant posities
bedraagt deze post € 30.000,-. Met goedkeuring van de rechter-commissaris
w ordt dit bedrag door de bestuurder in zes termijnen van € 5.000,- aan de
boedel betaald. Dit bedrag komt - min de boedelbijdrage van een bedrag van €
7.260,- incl. BTW - toe aan de pandhouder. Tot op heden zijn tw ee termijnen
van € 5.000,- aan de boedel betaald.
De curator zet haar incassow erkzaamheden ten aanzien van de overige
debiteuren voort.
Tot op heden is er in totaal een bedrag van € 25.000,- (vijf termijnen van €
5.000,-) door de bestuurder op de derdengeldenrekening van het kantoor van
de curator voldaan. Vier termijnen van € 5.000,- zijn doorgestort naar de
bankrekening van de pandhouder. Op 26 februari 2018 heeft de bestuurder de
vijfde termijn van € 5.000,- voldaan. Van dit bedrag komt een bedrag van €
2.740,- toe aan de pandhouder en een bedrag van € 2.260,- komt toe aan de
boedel. De laatste termijn van € 5.000,- zal naar verw achting in de komende
verslagperiode w orden voldaan. Deze laatste termijn komt toe aan de boedel
w aarmee de pandhouder dan de boedelbijdrage van € 7.260,- incl. BTW heeft
voldaan.
De curator heeft van de bestuurder nadere informatie ontvangen ten aanzien
van het verw eer van diverse debiteuren. In vervolg daarop heeft de curator de
debiteuren opnieuw aangeschreven. De debiteurenincasso w ordt voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de laatste termijn van een
bedrag van €5.000,- voldaan w aarmee de openstaande rekening-courant
vordering is afgelost. Dit punt is afgew ikkeld. Synergy heeft onder meer een
vordering van afgerond een bedrag van € 60.000,- op een aan Synergy
gelieerde partij. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een voorstel
ontvangen ter afkoop van deze vordering. De curator is hierover in overleg met
derden en de pandhouder. De debiteurenincasso w ordt derhalve voortgezet.
De curator heeft het voorstel tot afkoop van de schuld van een aan Synergy
gelieerde partij nog in onderzoek. De curator voert daartoe gesprekken met de
debiteur en de pandhouder.
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Een andere groter debiteur van Synergy blijkt onlangs geturboliquideerd te
zijn. De curator zal de mogelijkheid tot heropening van de liquidatie van deze
debiteur onderzoeken.
De curator is nog in gesprek met de debiteur die aan Synergy is gelieerd. Er
w ordt ten aanzien van deze debiteur overleg gevoerd over een voorstel tot
afkoop van de schuld. De curator zal de debiteurenincasso in de komende
verslagperiode voortzetten.

13-12-2018
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Tijdens de incasso inspanningen is de curator gebleken dat een van de grotere
debiteuren van Synergy failliet is verklaard. De curator heeft de vordering op
deze debiteur ter verificatie ingediend bij de curator van de debiteur. De
curator is nog in overleg met de aan Synergy gelieerde partij omtrent een
voorstel van de gelieerde partij tot afkoop van haar schuld.

13-03-2019
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In voorgaande verslagen is vermeld dat de debiteurenpositie afgerond €
137.000,- bedraagt. Eén van de grootste debiteuren, het betreft een bedrag
van afgerond € 45.000,-, is failliet verklaard. De curator heeft de vordering in
dit faillissement ingediend. Daarnaast had Synergy een vordering van
afgerond € 60.000,- op een aan haar gelieerde partij. Met deze partij is met
goedkeuring van de pandhouder en de rechter-commissaris in de afgelopen
verslagperiode een regeling getroffen. Door deze partij is een bedrag van €
15.000,- betaald. Deze opbrengst komt toe aan de pandhouder. De boedel
heeft voor haar w erkzaamheden ten aanzien van deze debiteur een
boedelbijdrage van € 2.722,50 inclusief BTW ontvangen. Ten aanzien van de
overige debiteuren staakt de curator haar incasso inspanningen omdat een
deel van de debiteuren ondanks diverse aanmaningen niet heeft gereageerd
dan w el verw eer voert. Voorts is gebleken dat van sommige debiteuren de
onderliggende facturen niet meer in de administratie aanw ezig zijn. Derhalve
is dit punt afgew ikkeld.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteuren.

14-06-2018
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Telefoon met derden.
Onderzoek debiteurenadministratie, correspondentie met de bestuurders en
derden.
Bespreking en correspondentie met bestuurder en derden.
Overleg en correspondentie met de bestuurder en derden.
correspondentie met debiteuren en derden.
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correspondentie met de pandhouder.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De ING Bank N.V. heeft een vordering ad € 135.004,53 nog te vermeerderen
met rente en kosten ingediend met betrekking tot verleend krediet in rekeningcourant.
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Met betrekking tot het door de ING Bank verstrekte krediet in rekening-courant
zouden alle vorderingen van Synergy op derden, de kantoorinventaris en
voorraad zijn verpand aan de ING Bank N.V. De curator heeft dit nog in
onderzoek.
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Ter zekerheid van haar vorderingen heeft ING Bank N.V. een pandrecht op de
voorraad, (bedrijfs)inventaris en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie
Indien er zekerheden zijn gevestigd, heeft de ING Bank N.V. een
separatistenpositie.
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ING Bank N.V. heeft een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden nog geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Nog niet bekend.
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5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.
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5.8 Boedelbijdragen
Nog niet van toepassing.
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Zie voor w at betreft de boedelbijdrage voor de debiteurenincasso hetgeen
hiervoor is vermeld onder punt 4.3.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Telefoon en correspondentie met de bank.
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Telefoon en correspondentie met de bank inzake incasso debiteuren.

13-09-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Synergy is grotendeels door de curator ontvangen. Er zal
een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding en de administratie.
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Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de digitale administratie door
Nederpel De Block & Partners veiliggesteld. De curator zal deze nader
onderzoeken.
Zoals in het vorige verslag is aangegeven, is de digitale administratie door
Nederpel De Block & Partners (NDBP) veiliggesteld en heeft NDBP in de
afgelopen verslagperiode ten behoeve van de boedel een rapport opgesteld.
Aan de hand daarvan heeft de curator diverse vragen gesteld aan de
bestuurders. De curator is thans nog in afw achting van een reactie van de
bestuurders.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een reactie van de
bestuurders ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek. Voorts zal er in
de komende verslagperiode een bespreking plaatsvinden met in ieder geval
één bestuurder en diens advocaat.
Er heeft reeds een bespreking plaatsgevonden met één bestuurder. In de
komende verslagperiode zal er een bespreking plaatsvinden met de andere
bestuurder. De curator zet haar onderzoek ten aanzien van de administratie
en de boekhoudplicht voort.
De curator heeft de reactie van één bestuurder met betrekking tot de door
haar gestelde vragen nog in onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt
voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met
de andere bestuurder van Synergy. De curator zet het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voort.
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De curator heeft aan de andere bestuurder van Synergy vragen gesteld over
onder meer de betaalde management fees en de openstaande rekeningcourant vordering. Hierop heeft de bestuurder gereageerd. De curator heeft
de reactie van de bestuurder thans nog in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2012 is op 5 december 2013 gedeponeerd.
De jaarrekening 2013 is op 2 februari 2015 gedeponeerd.
De jaarrekening 2014 is op 2 december 2015 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit in onderzoek.
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Niet relevant gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde. Een eventuele
vordering op de aandeelhouders van gefailleerde zou inmiddels zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Er zal een onderzoek plaatsvinden of er behoorlijk bestuurd is.
De curator heeft dit in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.
De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met bestuurders.
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Onderzoek stukken, correspondentie en telefoon met bestuurders en derden.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Vooralsnog is alleen het salaris van de curator een boedelvordering.
Daarnaast heeft het UW V een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
3.141,09.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
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De vordering van de fiscus bedraagt thans € 57,= uit hoofde van
motorrijtuigbelasting 2016.
Daarnaast heeft de fiscus een vordering ingediend ter hoogte van € 284,= uit
hoofde van loonheffing oktober 2016.

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.
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De preferente vordering van het UW V bedraagt € 492,24.

8.4 Andere pref. crediteuren
Kosten aanvraag faillissement: € 4.950,=.
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NykampNyboer B.V. heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 2.000,=
als medeaanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben er zich 11 crediteuren gemeld bij de curator.
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Tot op heden hebben er zich 12 crediteuren gemeld bij de curator.
Eén crediteur heeft de curator bericht haar vordering af te zullen boeken. Dit
betekent dat er op dit moment 11 concurrente vorderingen zijn ingediend bij
de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 220.564,91.

14-06-2018
7

€ 372.907,88
€ 372.144,74.
€ 371.175,13.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en correspondentie met crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement w ordt voortgezet;
- Het onderzoek naar activa bestanddelen w ordt voortgezet;
- De aangetroffen activa dient - indien nodig in overleg met de ING Bank N.V. te w orden verkocht;
- Getracht zal w orden de debiteuren te incasseren;
- Het onderzoek voor w at betreft de zekerheden van de ING Bank N.V. w ordt
voortgezet;
- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen;
- De crediteuren zullen verder w orden geïnventariseerd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
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volgende:
- Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en activabestanddelen
en verkoop hiervan w ordt voortgezet;
- Het overleg met de ING Bank N.V. voor w at betreft de zekerheden en de
inning van debiteuren w ordt voortgezet;
- Het onderzoek naar de administratie en de boekhouding w ordt voortgezet;
- De crediteuren zullen nader w orden geïnventariseerd.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Voortzetting van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en
mogelijke activabestanddelen;
- Voortzetting van de incasso van de debiteuren;
- Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Nadere inventarisatie van de crediteuren.
In de komende verslagperiode houdt de curator zich met het volgende bezig:
- Voortzetting van de debiteurenincasso;
- Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek en daarmee in samenhang
de oorzaken van het faillissement.
- De debiteurenincasso w ordt voortgezet;
- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.
In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek en
de debiteurenincasso voortzetten.
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In de komende verslagperiode zet de curator het rechtmatigheidsonderzoek
en de debiteurenincasso voort.
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De curator streeft er naar het rechtmatigheidsonderzoek en de
debiteurenincasso op korte termijn af te ronden.
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- Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt voortgezet.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-06-2018
7

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

13-06-2019
11

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie met derden.
Verslaglegging en correspondentie derden.
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Bijlagen
Bijlagen

