OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)
Nummer:

2

Gegevens onderneming

Faillissements-/ surseancenummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

Datum:

20 augustus 2015

: Synics B.V., voorheen handelend onder de naam Lync
Statutair gevestigd te Soesterberg
Feitelijk gevestigd te (3769 AN) Soesterberg aan het adres
Amersfoortsestraat 124 d
Kamer van Koophandel-nummer: 30119396
: C/16/15/331 F
: 21 april 2015
: mr. D.H. de Haan
: mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming

: Volgens het uittreksel uit het register van de Kamer van
Koophandel betreffen de activiteiten het ontwikkelen,
produceren en uitgeven van software/uitleenbureaus.

Omzetgegevens

: 2014: onbekend
2013: € 1.386.927
2012: € 1.620.387

Personeel gemiddeld aantal

: 3

Saldo einde verslagperiode

: € 15.445

Verslagperiode faillissement
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 21 mei 2015 tot en met 19 augustus 2015
: 21 uren en 19 minuten
: 38 uren en 43 minuten

ALGEMEEN
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat
de informatie in het verslag juist en/of volledig is. De curator baseert zich op aangetroffen administratie en
door derden ter beschikking gestelde informatie. Mogelijk is niet alle informatie beschikbaar en/of is er
onjuiste informatie aangeleverd. Om die redenen is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Synics B.V.
: C/16/15/331 F

De verslaglegging in dit faillissement volgt de door RECOFA voorgeschreven indeling. Wijzigingen ten
opzichte van een voorgaand verslag worden cursief weergegeven. Indien de werkzaamheden over een
bepaald onderwerp zijn afgesloten, is het mogelijk dat wordt verwezen naar het verslag waarin de
afwikkeling van het betreffende onderwerp is beschreven.
De openbare verslagen ex art. 73a Fw in dit faillissement worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl
(uitspraken en registers, centraal insolventieregister) en op de website van het kantoor van de curator
(www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Synics B.V. is opgericht bij notariële akte van 19 mei 1987. Enig
bestuurder en enig aandeelhouder van Synics B.V. is Synics
Holding B.V. Synics Holding B.V. is eveneens op 21 april 2015
in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. D.H.
de Haan als curator. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van
Synics Holding B.V. is F.L.M. Struijk Beheer B.V. Enig
aandeelhouder en enig bestuurder van F.L.M. Struijk Beheer
B.V. is NXTventure Holding B.V. De heer Struijk is enig
bestuurder en enig aandeelhouder van NXTventure Holding
B.V.
Zustermaatschappij XWYSE Solutions B.V. is eveneens op 21
april 2015 in staat van faillissement verklaard met aanstelling
van mr. D.H. de Haan als curator. De activiteiten van XWYSE
Solutions B.V. waren met name gericht op softwarelicenties.
De vennootschapsstructuur is als volgt:
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Synics B.V.
: C/16/15/331 F

De heer F.L.M. Struijk

NXTventure Holding B.V.

F.L.M. Struijk Beheer B.V.

Synics Holding B.V.
(failliet 21 april 2015)

Synics B.V.
(failliet 21 april 2015)

XWYSE Solutions B.V.
(failliet 21 april 2015)

1.2

Winst en verlies

: 2014: onbekend
2013: € 30.514 winst
2012: € 343.581 verlies

1.3

Balanstotaal

: 2014: onbekend
2013: € 219.792
2012: € 425.650

1.4

Lopende procedures

: Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures
aanhangig waarbij curanda partij is.

1.5

Verzekeringen

: De curator zal voor zover noodzakelijk de lopende
verzekeringen beëindigen. Voor zover mogelijk, zal de boedel
aanspraak maken op premierestituties.

1.6

Huur

: De bedrijfsruimte werd gehuurd door Synics Holding B.V.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

1.7

: Synics B.V.
: C/16/15/331 F

Oorzaak faillissement

: Gefailleerde was actief in de IT-branche. De financiële
problemen begonnen volgens de bestuurder met de
omschakeling naar nieuwe technologieën en de opkomst van het
internet. De werknemers zouden onvoldoende zijn geschoold om
de nieuwe technologieën toe te passen. Afgelopen periode
zouden diverse opdrachtgevers zijn weggevallen. Het is niet
mogelijk gebleken om nieuwe inkomsten te genereren.
Om de omzet te vergroten heeft Synics B.V. in de afgelopen
jaren kleine ICT-bedrijven opgekocht. Uiteindelijk waren er
onvoldoende opdrachten om de werknemers aan het werk te
houden. In de afgelopen jaren is flink gesneden in de kosten.
Vorig jaar zouden de huur- en personeelskosten nog met 80
procent zijn verlaagd. Per 1 januari 2015 zijn diverse
werknemers en klanten van Synics B.V. overgenomen door
Redhotminute Staffing B.V. (zie 7.6 van het onderhavige
verslag).
De besparingen hebben niet mogen helpen. Het faillissement is
uitgesproken op eigen aangifte.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

: 3 personen. In totaal gaat het om 1 FTE.

2.2

Aantal in jaar voor faill.

: Onbekend.

2.3

Datum ontslagaanzegging

: 24 april 2015.

Werkzaamheden

: Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de
salarisverplichtingen konden worden voldaan, is aan alle
werknemers door de curator ontslag aangezegd. De rechtercommissaris heeft hiervoor machtiging verleend. De
gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in
overleg met het UWV ter hand genomen. Alle werknemers zijn
in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UWV kenbaar te
maken.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1 Beschrijving

: Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete
vennootschap aangetroffen.
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Faillissementsnummer

: Synics B.V.
: C/16/15/331 F

3.2

Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

: Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

Werkzaamheden

: De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van
curanda geregistreerd staan.

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

: Kantoorinventaris
Curanda beschikt over een beperkte kantoorinventaris bestaande
uit bureaus, stoelen, kasten en kapstokken. De inventaris is
verkocht voor een bedrag ad € 250 (incl. BTW). Het bedrag is
ontvangen op de boedelrekening,

3.6

Verkoopopbrengst

: € 250

3.7

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

: Op grond van art. 57 lid 3 Fw houdt de curator de opbrengst van
de bodemzaken voor de fiscus.

Werkzaamheden

: De curator heeft de inventaris verkocht.

Voorraden/onderhanden werk
3.9
Beschrijving

: Gezien de aard van de activiteiten van curanda was er geen
voorraad aanwezig. Ook was er geen onderhanden werk
aanwezig. De activiteiten van de vennootschap waren ten tijde
van de faillissementsdatum gestaakt.

3.10

Verkoopopbrengst

: Niet van toepassing.

3.11

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing

Werkzaamheden

: De curator heeft onderzoek gedaan naar eventuele voorraden en
onderhanden werk.

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

: Er staat volgens de bestuurder een klein bedrag aan debiteuren
open. ING Bank N.V. heeft de incasso van de verpande
debiteurenportefeuille ter hand genomen. De curator zal ING
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Synics B.V.
: C/16/15/331 F

Bank N.V. verzoeken rekening en verantwoording af te leggen.
Post NL heeft een restitutie van € 195 op de boedelrekening
voldaan.
4.2

Opbrengst

: € 195

4.3

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing..

Werkzaamheden

: De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van
debiteuren.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

: Curanda bankierde bij ING Bank N.V. Er is volgens de
bestuurder een leningsovereenkomst aangegaan.
ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 415.263,78.

5.2

Leasecontracten

: Er is een printer aangetroffen in de boedel. Afgewikkeld.

5.3

Beschrijving zekerheden

: De inventaris, voorraden en vorderingen zijn verpand aan ING
Bank N.V.

5.4

Separatistenpositie

: Zie 5.3

5.5

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

: Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
zich op dit recht beroepen.

5.7

Reclamerechten

: Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
zich op dit recht beroepen.

5.8

Retentierechten

: Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
zich op dit recht beroepen.

Werkzaamheden

: De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder van curanda
over bankrelaties en gestelde zekerheden.
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Faillissementsnummer

: Synics B.V.
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6.
Doorstart / voortzetten onderneming
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden
: De activiteiten van curanda zijn reeds voor de
faillissementsdatum gestaakt. Er is derhalve geen voortzetting
van de ondernemingsactiviteiten mogelijk.
6.2

Financiële verslaglegging

: Niet van toepassing.

Werkzaamheden

: Zie 6.1

Doorstart
6.3 Beschrijving

: Er hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die
geïnteresseerd zijn in een doorstart. Naar verwachting zal geen
doorstart mogelijk zijn.

6.4

Verantwoording

: Niet van toepassing.

6.5

Opbrengst

: Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage

: Niet van toepassing.

Werkzaamheden

: De curator heeft onderzocht of er sprake kan zijn van een
doorstart.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

7.2

Depot jaarrekeningen

: 2014: nog niet gedeponeerd
2013: 24 november 2014, derhalve tijdig
2012: 4 juli 2013, derhalve tijdig

7.3

Accountantverklaring

: Curanda voldoet aan de in de wet gestelde grens om gebruik te
kunnen maken van de vrijstelling van de verplichting tot het laten
verrichten van een accountantsverklaring (ingevolge art. 2:396
lid 1 e.v. B.W.

7.4

Volstorting aandelen

: Curanda is opgericht bij akte van 19 mei 1987. Gelet op de
oprichtingsdatum was de vordering tot volstorting van de
aandelen op faillissementsdatum reeds verjaard ex art. 3:307 lid 1
BW.

: Aan de curator is een groot gedeelte van de administratie ter
beschikking gesteld. In de tweede verslagperiode zal de curator
de ter beschikking gestelde administratie nader onderzoeken. Op
het eerste gezicht maakt de administratie een verzorgde indruk.
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7.5

Onbehoorlijk bestuur

: De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het
onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen
hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.6

Paulianeus handelen

: Uit de administratie is gebleken is dat Synics B.V. op 18
september 2014 een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan
met Redhotminute B.V. (hierna te noemen: "RHM") en
Redhotminute Staffing B.V. (hierna te noemen: "RHMS"). Op
basis van deze samenwerking stond het RHM en RHMS vrij om
met de werknemers van Synics B.V. met ingang van 1 oktober
2014 een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Synics B.V. heeft de
betreffende werknemers ontslagen uit het relatie- en/of
concurrentiebeding. Voorts heeft Synics B.V. haar
hostingovereenkomsten met klanten per 31 december 2014
opgezegd en RHMS in de gelegenheid gesteld om de klanten van
Synics vanaf 1 januari 2015 aansluitend een nieuwe
(hosting)overeenkomst aan te bieden.
RHMS heeft voor bovengenoemde afspraken een bedrag ad
€ 45.375,00 (incl. BTW) voldaan. Voornoemde koopsom is
verrekend met bedragen welke RHMS op dat moment en nadien
verschuldigd was aan Synics B.V.
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat genoemde
verrekening in strijd is met artikel 42 en/ of 54 Fw. RHMS en
RHS hebben het standpunt van de curator betwist. Ter
voorkoming van verdere discussie en een gerechtelijke procedure
hebben partijen onderhandeld over een minnelijke regeling.
Partijen zijn uiteindelijk tot overeenstemming gekomen. De
rechter-commissaris heeft toestemming verleend. RHMS heeft
een schikkingsbedrag van € 15.000 op de boedelrekening van
Synics voldaan.

Werkzaamheden

: De curator zal een onderzoek (laten) instellen naar de
administratie.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

: € 7.319,64

8.2

Preferente vord. van de fiscus

: P.M.
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8.3

Preferente vord. van het UWV

: € 863,77 (gelijke rangorde fiscus)
€ 4.375,58 (ex art. 3:288 sub e BW)

8.4

Andere preferente crediteuren

: P.M.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

: 5

8.6

Bedrag conc. crediteuren

: € 432.153,99

8.7

Verwachte wijze afwikkeling

: De curator heeft de bekende crediteuren verzocht hun
vorderingen kenbaar te maken. Over de wijze van afwikkeling
van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak
worden gedaan.

Werkzaamheden

: Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter
verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig
bijzonder recht wensen te beroepen.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

: Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures
aanhangig waarbij curanda partij is.

9.2

Aard procedure

: Niet van toepassing.

9.3

Stand procedure:
Werkzaamheden

Niet van toepassing.
: De curator is nagegaan of er lopende procedures zijn waarbij
curanda als partij optreedt.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faill.

: Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het
faillissement kan worden afgewikkeld.

10.2

Plan van aanpak

: - onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

10.3

Indiening volgend verslag

: Voor zover tussentijdse ontwikkelingen niet tot eerdere
verslaglegging nopen, zal een volgend openbaar verslag drie
maanden na heden worden uitgebracht.
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Utrecht, 20 augustus 2015

mr. D.H. de Haan
(curator)

Deze zaak wordt behandeld door:
mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)
F +31 (0)30 2121 152
E daniel.dehaan@cms-dsb.com
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