Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
22-04-2022
F.10/21/177
NL:TZ:0000201202:F001
21-09-2021

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr S. Visser

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ellness Centre Sport Unlimited B.V.

21-10-2021
1

Gegevens onderneming
Curanda is gevestigd aan de Maasw eg 8A-10A, 3144 DA Maassluis, statutair
gevestigd te Maassluis, aldaar tevens handelend onder de naam W ellness
Center Maassluis

21-10-2021
1

Activiteiten onderneming
Sportschool

21-10-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2021

€ 77.523,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -62.165,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
5

21-10-2021
1

Boedelsaldo
€ 49.783,67

21-10-2021
1

€ 51.359,42

22-04-2022
3

Verslagperiode
van
21-9-2021

21-10-2021
1

t/m
20-10-2021
van
21-10-2021

18-01-2022
2

t/m
17-1-2022
van
18-1-2022

22-04-2022
3

t/m
21-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

76 uur 32 min

2

29 uur 42 min

3

7 uur 6 min

totaal

113 uur 20 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is HJK Holding B.V., W illem
Lodew ijklaan 53, 3136 BT VLAARDINGEN, KvK-nr. 55740944.
Van HJK Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder Hans Jürgen
Kleinlugtenbelt, 14-08-1964, datum in functie 23-07-2012, alleen/zelfstandig
bevoegd.

21-10-2021
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De huurovereenkomst is na verkregen toestemming van de rechtercommissaris opgezegd. Ten gunste van de verhuurder is door de bank een
bankgarantie van € 20.625,== gesteld w elk bedrag de bank aan de
verhuurder heeft overgemaakt.

21-10-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bestuurder geeft aan dat het in 2019 met de onderneming al niet goed ging.
De huurachterstand bedroeg in 2019 € 98.000,==. In 2020 manifesteerde zich
de Corona pandemie w at de bedrijfseconomische situatie van curanda nog
moeilijker maakte. In 2020 is een bedrijfsplan gemaakt en er zijn gesprekken
gew eest met een nieuw e partij/partner zij het zonder resultaat. Als gevolg van
de coronacrisis w erd curanda geconfronteerd met veel opzeggingen van
abonnementen. Bestuurder zag niet op korte termijn positieve veranderingen.
De schulden liepen op tot € 175.000,==. Concurrentie neemt steeds meer toe.
Bestuurder kreeg gezondheidsproblemen.

21-10-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

21-10-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

21-10-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-9-2021

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
ja

21-10-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In het kader van een gerealiseerde doorstart zijn de bedrijfsmiddelen verkocht
aan een derde.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
restitutie fiscus
pré faillissementsdebiteuren

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.313,00
€ 929,25

doorstart

€ 32.500,00

saldi banken

€ 18.428,59

totaal

€ 53.170,84

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00

21-10-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

volgens bestuurder € 1.653,55

€ 1.653,55

€ 929,25

totaal

€ 1.653,55

€ 929,25

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Debiteuren zijn aangeschreven.

21-10-2021
1

Uit de jaarstukken blijkt van een vordering op bestuurder van € 75.491,==.
Curator heeft bestuurder aangeschreven.

18-01-2022
2

Bestuurder heeft via zijn accountant gesteld dat als gevolg van een onjuiste
boekhoudkundige verw erking in het verleden, uit de administratie de
vordering op bestuurder volgt. Curator onderzoekt het strandpunt van
bestuurder.

22-04-2022
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Operational lease contract printer/kopieerapparaat

21-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een derde die stelt financiering aan aan HJK Holding B.V. te hebben verstrekt
heeft na de doorstart gesteld pandrecht te hebben op onder meer de
bedrijfsinventaris van curanda. De desbetreffende akte is ontvangen en zal
w orden onderzocht.

21-10-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Curator heeft een notariële akte van geldlening en verpanding en een
onderhandse akte van verpanding ontvangen. In de notariële akte is een
pandrecht op aandelen gevestigd, in de onderhandse akte een pandrecht op
huidige en toekomstige bedrijfsinventaris. Curator neemt het standpunt in dat
uit de akte niet blijkt dat curanda een pandrecht op bedrijfsinventaris heeft
gegeven en voor zover curanda al een pandrecht heeft verstrekt, is de akte
mogelijk vernietigbaar op grond van pauliana. Curator heeft naar aanleiding
van de verkoop van inventaris aan een derde overleg gehad met de
pandhouder.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-01-2022
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Per 28 september 2021 heeft een doorstart plaatsgevonden in het kader
w aarvan goodw ill, bedrijfsinventaris, enz is verkocht en geleverd aan een
derde. De koopsom ad € 32.500,== is voldaan.

21-10-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 32.500,00

21-10-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator dient te onderzoeken of de administratie aan de norm van art 2:10 BW
voldoet.

21-10-2021
1

Curator is het onderzoek aangevangen. Curator is vooralsnog van mening
dat de administratie aan de norm van art 2:10 BW voldoet.

22-04-2022
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarstukken 2018, 2019 en 2020 zijn respectievelijk gedeponeerd op 6
november 2019, 22 april 2020 en 25 mei 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

21-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

21-10-2021
1

Curator dient een onderzoek in te stellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

22-04-2022
3

Curator is het onderzoek aangevangen. Het onderzoek is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-10-2021
1

Curator dient een onderzoek in te stellen naar eventuele pauliana.

Toelichting

18-01-2022
2

Curator is op mogelijk paulianeuze rechtshandelingen gestuit heeft bestuurder
om een reactie gevraagd.

Toelichting
Bestuurder heeft via zijn accountant gereageerd. Ten onrechte is vooruit
geboekte management fee in verrekening gebracht op een vordering van
curanda op de Holding. De vordering bedraagt € 32.800,==. De Holding stelt
geen middelen te hebben om te betalen. Curator onderzoekt een en ander.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

22-04-2022
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 718,00

21-10-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

21-10-2021
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 166.196,05

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

21-10-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator dient een onderzoek in te stellen naar de administratie, eventueel
onbehoorlijk bestuur, pauliana, bew eerdelijk pandrecht.
incasso debiteuren
afw ikkeling doorstart

21-10-2021
1

bew aken reactie bestuurder

18-01-2022
2

Reactie naar bestuurder inzake vordering op Holding en vordering op
bestuurder.

22-04-2022
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
22-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-04-2022
3

