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

1
23-12-2020
F.15/20/318
NL:TZ:0000168200:F001
01-12-2020

R-C
Curator

mr. M.M. Kruithof
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap JOHAN Sports B.V.
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Gegevens onderneming
Adres: Hoeksteen 54 C Hoofddorp
Kamer van Koophandel registratienummer: 63776502
Boedelrekening: NL24KASA0222728868
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Activiteiten onderneming
Het ontw ikkelen van apparatuur en verkopen van abonnementen inzake de
tracking en analyse van gegevens (o.a. afgelegde meters en uitmeting
looplijnen) met betrekking tot teamsporten en teamsporters.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 530.492,00

€ 768.843,00

€ 210.431,00

2018

€ 244.280,00

€ 347.789,00

€ 360.641,00

2017

€ 132.284,00

€ 255.305,00

€ 217.494,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking
tot de jaren 2019, 2018 en 2017 zijn afkomstig uit het jaarstukken 2019 en
2018 van gefailleerde zoals deze aangeleverd zijn door het bestuur van
gefailleerde. De opgenomen verliezen betreffen het resultaat voor
belastingen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
7
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Toelichting
Bij gefailleerde w aren gemiddeld zeven personeelsleden in loondienst.

Boedelsaldo
€ 44.500,00

23-12-2020
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Verslagperiode
van
1-12-2020

23-12-2020
1

t/m
23-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

60 uur 24 min

totaal

60 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement is op dinsdag 1 december jl. uitgesproken en de curator en
zijn medew erker hebben direct telefonisch overlegd met het bestuur van
gefailleerde, w aarna een bezoek is gebracht aan de bedrijfsruimte. Verder is
er gesproken en gecorrespondeerd met w erknemers van gefailleerde en
vertegenw oordigers van de Rabobank. De aanw ezige activa zijn
geïnventariseerd en getaxeerd en er is gesproken met diverse gegadigden
over een onderhandse verkoop. Dit heeft geresulteerd in een doorstart met
één van de partijen die zich gemeld heeft.
De crediteuren zijn aangeschreven.
De arbeidsovereenkomsten w erden opgezegd. Het personeel is aangemeld
bij het UW V voor de loongarantieregeling. De intake van het personeel bij het
UW V heeft plaatsgevonden.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 21 juli 2015. Haar bestuurders zijn Join Our
Human Analysis Netw ork B.V. en de heer R.P. van Baasbank.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Verzekeringen die niet (langer)
noodzakelijk zijn, w orden opgezegd of zullen eindigen w egens het niet
betalen van premies.
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1.4 Huur
De lopende huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte is opgevraagd en de
huur is opgezegd door de verhuurder.
Er w ordt overlegd ten aanzien van de ontruiming en oplevering van deze
ruimtes.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat het faillissement is
veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden w aaronder de huidige
marktomstandigheden als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband
met COVID-19.
Er w erd langdurig onvoldoende omzet gerealiseerd om de lopende
verplichtingen van te voldoen en er w as geen uitzicht op verbetering.
De aandeelhouders w aren niet bereid kapitaal te verstrekken.
De curator zal de komende verslagperiode het eigen onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement starten.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur
(nog) vijf personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
In het jaar voor het faillissement w aren er volgens opgave van het bestuur
acht personeelsleden in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-12-2020

9

een aantal overeenkomsten is zekerheidshalve opgezegd door de
curator). De arbeidsovereenkomsten w erden met machtiging van
de rechter-commissaris opgezegd en de intake voor het personeel
door het UW V

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
De informatie ten aanzien van de personeelsleden is opgevraagd en het
personeel is aangeschreven. Er is contact gew eest met het UW V over de
dienstverbanden, de achterstanden en de intake.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken
in eigendom.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Er is een kantoorinventaris aangetroffen. Deze is
geïnventariseerd en gew aardeerd.

€ 4.500,00

totaal

€ 4.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn in het kader van de doorstart vijf laptops (Macbook Pro) verkocht aan
Demcon new co 2 B.V. De resterende bedrijfsmiddelen w orden middels een
online veiling verkocht.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Volgens de administratie van gefailleerde is er ten aanzien van de
Belastingdienst sprake van diverse vorderingen met betrekking tot de niet
afgedragen Loonheffingen. Voor deze vorderingen van de Belastingdienst
geldt het bodemvoorrecht. De (verw achte) totaalopbrengst van de
bodemzaken zal w aarschijnlijk lager zijn dan de verw achte vorderingen van
de Belastingdienst. Van de verkoop van de inventaris zal derhalve zeer
w aarschijnlijk niet w orden afgedragen aan de pandhouder.
De komende verslagperiode zullen de vorderingen van de Belastingdienst
nader w orden onderzocht en zal w orden beoordeeld w elk deel van de
verkoopopbrengst van de bodemzaken geldt ter dekking van de vorderingen
van de Belastingdienst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is een beperkte voorraad aangetroffen.

€ 5.000,00

€ 605,00

totaal

€ 5.000,00

€ 605,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is in het kader van de doorstart verkocht aan Demcon new co 2
B.V. De opbrengst minus de boedelbijdrage is afgedragen aan de
pandhouder, Rabobank.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

nvt
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Volgens de administratie van gefailleerde staat
er per de datum van het faillissement een
bedrag van € 21.473,10 open bij de debiteuren.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteurenpositie geïnventariseerd. De debiteuren van
voor datum faillissement w orden aangeschreven met het verzoek tot
betaling. Rabobank heeft een pandrecht op de debiteuren kenbaar gemaakt.
Er zal een boedelbijdrage w orden betaald voor debiteuren die door de
curator w orden geïnd.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren w erden geïnventariseerd en aangeschreven met het verzoek
tot betaling aan de curator.
Er w erden afspraken gemaakt over de boedelbijdrage met Rabobank.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 242.033,16
Toelichting vordering van bank(en)
Namens Rabobank is een vordering van € 242.033,16 PM ingediend.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur is er geen sprake van lopende
leasecontracten.
De aangetroffen leaseauto’s vielen onder een leaseovereenkomst met de
houdstermaatschappij van gefailleerde.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft als zekerheden een pandrecht op de inventaris, de voorraad
en de vorderingen op derden van gefailleerde geclaimd. Gefailleerde heeft ter
vestiging van het pandrecht een onderhandse akte getekend d.d. 13 maart
2020. Het door de bank bij de curator aangeleverde exemplaar van de akte
w erd geregistreerd door de Belastingdienst op 22 april 2020. De
geregistreerde verzamelpandakte w aarbij de debiteuren bij volmacht zijn
verpand aan de bank d.d. 30 november 2020 is tevens aangeleverd. De
voorlopige conclusie van de curator is dat er sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht.
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5.4 Separatistenpositie
De positie van de bank als separatist is vooralsnog duidelijk. Deze w ordt de
komende verslagperiode indien nodig nader bepaald.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden is er geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen recht van retentie ingeroepen.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er niet gereclameerd.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn afspraken gemaakt met de bank ten aanzien van de boedelbijdrage
voor de verkoop van de voorraad van gefailleerde. De boedelbijdrage is
ontvangen op de boedelrekening.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er is telefonisch overlegd en per e-mail gecorrespondeerd met
vertegenw oordigers van de bank. De diverse overeenkomsten, algemene
voorw aarden en aktes zijn bestudeerd.

23-12-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De activiteiten van gefailleerde zijn niet voortgezet.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activiteiten van gefailleerde zijn per 17 december jl. overgenomen door
Demcon new co 2 B.V. gevestigd te Enschede.
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6.5 Verantwoording
De curator heeft vanaf de datum van het faillissement gesproken met diverse
partijen die interesse hadden in een (gedeeltelijke) doorstart en/of overname
van de activiteiten van gefailleerde. Uiteindelijk is namens Demcon new co 2
B.V. een concrete bieding gedaan op de activa van gefailleerde. De bieding is
onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris
geaccepteerd en de onderhandse verkoop en doorstart heeft vervolgens met
toestemming van de rechter-commissaris plaatsgevonden.
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6.6 Opbrengst
€ 35.000,00
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Toelichting
Naast de hiervoor genoemde bedragen is er voor de goodw ill een bedrag van
€ 35.000,- (exclusief BTW ) overeengekomen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft vanaf de datum van het faillissement gesproken met diverse
partijen die interesse hadden in een (gedeeltelijke) doorstart en/of overname
van de activiteiten van gefailleerde. Er w erd een overeenkomst opgesteld en
toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (digitale) boekhouding is aangeleverd en deze zal de komende
verslagperiode w orden onderzocht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2019 is gedeponeerd op 12 maart 2020.
De jaarrekening 2018 is gedeponeerd op 14 mei 2019.
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd op 31 mei 2018.
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De conclusie van de curator is dat de jaarrekeningen steeds tijdig w erden
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor gefailleerde geldt de vrijstelling van de accountantsverklaring.

23-12-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsakte is aangeleverd. De aandelen zijn ingevolge de notariële
akte bij de oprichting volgestort in geld en de storting heeft plaatsgevonden.
Het onderzoek is afgerond.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en zal w orden
voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Het onderzoek naar de kw aliteit van het bestuur is gestart en zal w orden
voortgezet aan de hand van de aangetroffen administratie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Deze volgt zodra het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De (digitale) boekhouding (de auditfiles en overige bestanden) en
jaarstukken zijn opgevraagd en ontvangen. Deze zijn aan een eerste
onderzoek onderw orpen. Er w ordt een (standaard) analyse opgesteld zoals
gebruikelijk. Aan de hand van die analyse en nader onderzoek van de
beschikbare gegevens, w ordt het onderzoek voortgezet.

23-12-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aan de hand van de administratie aangeschreven. De
komende periode zullen de vorderingen die bij de curator bekend w orden
gemaakt, w orden verw erkt op een crediteurenlijst.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen w orden verricht:
- de aanw ezige administratie zal verder w orden onderzocht;
- de resterende activa zal w orden verkocht;
- de openstaande vorderingen en zekerheden w orden indien nodig nader
onderzocht en geïnd;
- de kw aliteit van het bestuur zal verder w orden onderzocht;
- de boekhouding zal w orden gecontroleerd op paulianeuze betalingen;
- de oorzaak van het faillissement zal nader w orden onderzocht.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling is op dit moment nog niet te geven.
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10.3 Indiening volgend verslag
23-3-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Voor de overige w erkzaamheden geldt dat er is gesproken met de rechtercommissaris en dat zij nader is geïnformeerd ten aanzien van het
faillissement.

Bijlagen
Bijlagen
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