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1.
2.
3.
4.

urenregistratie
crediteurenlijst boedel
crediteurenlijst preferent
crediteurenlijst concurrent

5,25 uur
89,90 uur

*«DOSSIERNUMMER»-PRO-«SLEUTEL»*

INLEIDING
1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
Rechtsvorm
Bestuurder(s)
Aandeelhouder(s)
Commissaris(sen)
Statutaire zetel
Vestigingsadres(sen)
Handelsnamen

Overige bijzonderheden

Besloten vennootschap
Enig bestuurder Syntronixs Group B.V.
Enig aandeelhouder Syntronixs Group B.V.
n.v.t.
’s-Heerenberg, gemeente Montferland
Weteringstraat 8, te (7041 GW) ‘s-Heerenberg
S&R Solar Systems B.V.
S&R Solar Systems
Resultaat na belastingen:
2009 - € 268.145,00
2010 € 328.194,00
2009: € 58.528,00
2010: € 1.939.917,00
Syntronixs Group B.V.
S&R Solar Systems GmbH
Syntronixs Advanced Systems B.V.
Sarema Holding B.V.
n.v.t.

Procedures
Omschrijving geschil
-

Status procedure + evt. datum machtiging overname
n.n.b.

Winst en verliesrekening

Balanstotaal
Gelieerde vennootschappen

1.2

1.3

Duurovereenkomsten
Soort overeenkomst
Huurovereenkomst

Nutsvoorzieningen
Telefoon abonnementen
Bedrijfsverzekering
Pensioenovereenkomsten
Diverse overeenkomsten

Status:
Tussen Syntronixs Group B.V. en failliet bestond op datum faillissement een huurovereenkomst ten aanzien van de Weteringstraat 8 te (7041 GW) ’s-Heerenberg. Na toestemming van
de rechter-commissaris heeft de curator op 10 april 2012 de
overeenkomst opgezegd. De huur was inclusief gas, water en
licht.
n.v.t.
De telefoonabbonementen zijn in het kader van een activa transactie overgenomen.
De verzekeringen zijn opgezegd.
n.n.b.
Een overeenkomst tussen postnl en failliet heeft postnl per datum
faillissement beëindigd.

1.4

Oorzaak faillissement
Failliet is een vennootschap die zich sinds medio april 2010 bezighield met de ontwikkeling,
verkoop, levering en installatie van solarsystemen, zonnepanelen en aanverwante materialen
(voornamelijk) op de Duitse markt. Vanwege een voorgenomen besluit van de Duitse regering
is de markt begin 2012 ingeklapt (stilleggen van projecten/annuleren van projecten) en was
failliet genoodzaakt het faillissement aan te vragen. Zie voor het overige de toelichting van de
middellijk bestuurder in bijlage 4.

1.5

Werkzaamheden
0,00 uur
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3.1

3.5

Personeel
Aantal ten tijde van het faillissement
Aantal in het jaar voor faillissement
Datum ontslagaanzegging
Machtiging rechter-commissaris
Status afwikkeling UWV
Werkzaamheden

Activa
Onroerende zaken
Beschrijving
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie

19 werknemers
Niet bekend
10 april 2012
4 april 2012
n.n.b.
0,50 uur

n.v.t.

Inventaris
Pandrecht Rabobank
Executoriaal beslag belastingdienst d.d. 25 januari 2012 op de
roerende zaken.
€ 6.780,00 (liquidatiewaarde)
€ 11.870,00 (onderhandse verkoopwaarde)

3.6

Verkoopopbrengst

€ 7.000,00 (voor inventaris en voorraden)

3.7

Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Aanwezig

3.9

Voorraad /
onderhanden werk
Beschrijving
Rechten van derden
Beslagen
Taxatie

voorraden
Pandrecht Rabobank
n.v.t.
€ 1.000,00 (liquidatiewaarde)
€ 3.000,00 (onderhandse verkoopwaarde)

3.10

Verkoopopbrengst

€ 7.000,00 (voor inventaris en voorraden)

3.11

Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling

3.12

Overige activa
Beschrijving

Rechten van derden
Beslagen
Taxatie
3.13

4.
4.1

Goodwill
Alle aandelen in de vennootschap naar Duits recht, S&R Solar
Systems GmbH
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Verkoopopbrengst

€ 3.000,00 (goodwill)
€ 11.900,00 (aandelen) (inclusief BTW)

Werkzaamheden

0,00 uur

Debiteuren
Omvang debiteuren

De handelsdebiteuren, zoals blijkt uit de boekhouding, zijn door
de curator aangeschreven.
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Volgens de administratie zou een bedrag ad. € 25.374,60 aan
handelsdebiteuren openstaan (bestaande uit 3 debiteuren). Twee
debiteuren hebben reeds aangegeven dat zij betwisten enig bedrag verschuldigd te zijn aan failliet. De derde debiteur heeft nog
niet gereageerd op het betalingsverzoek van de curator.
Op 2 juli 2012 heeft S&R Solar Systems GmbH een bedrag ad.
€ 60.000,00 op het oude rekening nummer van failliet voldaan.
Voornoemde vennootschap heeft de curator verzocht nader onderzoek te doen naar het antwoord op de vraag of sprake was
van een onmisbare vergissing. De curator is tot het oordeel gekomen dat sprake was van een onmiskenbare vergissing en
heeft (na toestemming van de rechter-commissaris) de Rabobank verzocht het bedrag te retourneren naar S&R Solar Systems GmbH, waarbij een deel van het bedrag is voldaan op de
boedelrekening vanwege de betaling van de koopsom blijkens de
gesloten koopovereenkomst tussen de curator en een gelieerde
vennootschap van S&R Solar Systems GmbH, Sarema Holding
B.V.
Teruggave bijdrage Zvw ad. € 117,00 ontvangen d.d. 16 juli
2012.
Daarnaast heeft failliet een vordering op Syntronics Asic SDN.
BHD verbandhoudende met een lening tot een bedrag groot €
200.000,-. Ten tijde van het verstrekken van deze lening, was
Syntronics Group B.V. aandeelhouder van Syntronics Asic.
Evenwel zijn die aandelen in 2009 verkocht.
De heer Reulink heeft namens Syntronics Group B.V. aangegeven dat hij in 2009 om financiële redenen.gehouden was om tot
die verkoop over te gaan.
Opmerkelijk is dat in 2008 een voorziening is opgenomen de
geldlening van €200.000,- omdat de vordering niet inbaar zou
zijn. Een en ander niet, vanwege het gegeven dat Syntronics
Asic geen positieve cashflow genereerde.
De curator vindt het opmerkelijk dat in 2008 een achtergestelde
lening wordt verstrekt (zonder enige zekerheid te bedingen), dat
voor diezelfde lening in 2008 reeds een voorziening wordt opgenomen voor het volledige bedrag en dat vervolgens in 2009 de
aandelen worden verkocht. De curator zal naar deze geldlening
verder onderzoek verrichten. Tevens heeft de curator een afspraak gemaakt met de Rabobank ter zake de incasso van deze
vordering.

4.2

Rechten van derden
Beslagen

Er dient nog een aantal debiteuren te worden geïncasseerd.
Tevens dient er nog een oplossing te komen voor het gegeven dat er nog een vordering is groot € 200.000,- op Syntronics Asic SDN. De Rabobank is uitgenodigd daarover te komen spreken.
Pandrecht op de handelsdebiteuren.
n.v.t.

Opbrengst

n.n.b.
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4.3

5.
5.1

Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling

Werkzaamheden

0,10 uur

Bank / Zekerheden
Vordering(en) van de
bank(en)

€ 986.646,08 (Rabobank)
€ 33,33 (ING)

5.2

Leasecontracten / Bruikleenovereenkomsten

n.v.t.

5.3

Beschrijving zekerheden

Pandrecht Rabobank

5.4

Separatistenpositie

Rabobank

5.5

Boedelbijdragen

Conform separatistenregeling

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Een tweetal schuldeisers doen een beroep op het eigendomsvoorbehoud. Evenwel waren de goederen niet meer aanwezig op
datum faillissement.

5.7

Reclamerechten

n.v.t.

5.8

Retentierechten

n.v.t.

Werkzaamheden

0,15 uur

6.

Doorstart / voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden

Beslagen
Taxatie
Verzekering

De activa, waaronder de Goodwill, is verkocht voor een bedrag €
10.000,Aan Sarema Holding B.V. De aandelen van S&R Solar Systems
Gmbh zijn verkocht voor een bedrag groot € 10.000,- te vermeerderen met BTW aan Sarema Holding B.V.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Financiële verslaglegging

n.v.t.

Werkzaamheden

uur

6.3

Doorstart
Beschrijving

n.v.t.

6.4

Verantwoording

n.v.t.

6.5

Opbrengst

n.v.t.

6.6

Boedelbijdrage

n.v.t.

Werkzaamheden

0,00 uur

6.1

Rechten van derden

6.2
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7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

De boekhouding vormt een overzichtelijk geheel
zodat is voldaan aan de boekhoudplicht zoals bedoeld in artikel 2:10 BW.

7.2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2010 is op 26 april
2011 gedeponeerd, derhalve tijdig.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant

Aanwezig in jaarrekening 2010

7.4

Volstorting aandelen

n.n.b.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. In het kader van dit onderzoek zal
de focus liggen op het feit dat in 2008 een lening
is verstrekt ad € 200.000,-

7.6

Paulianeus handelen

In onderzoek

Werkzaamheden

1,60 uur

8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen

€ 117.921,34 (UWV)

8.2

Preferente vordering van de fiscus

€ 299.260,- (exclusief kosten ad. € 4.493,-)

8.3

Preferente vordering van het UWV

€ 139.700,99

8.4

Andere preferente crediteuren

n.n.b.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

39

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.435.271,39

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachting is gerechtvaardigd dat geen uitkering
zal worden gedaan aan concurrente crediteuren.

Werkzaamheden

1,00 uur

9.
9.1

Overig
Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

9.2

Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator te worden
verricht:

afwikkeling incassering debiteuren/overleg pandhouder;

nader onderzoek verrichten naar de verstrekte geldlening.

9.3

Indiening volgend verslag februari 2013
1,90 uur
Werkzaamheden
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Voor de goede orde wordt er op gewezen dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden
en dat het verslag uitsluitend een weergave is van de feiten en omstandigheden zoals deze thans ter
kennis van de curator zijn gekomen.
Doetinchem, 19 november 2012

M. Timmer
curator
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