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

2
14-11-2022
F.18/22/48
NL:TZ:0000241210:F001
12-07-2022

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr J. Knotter

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pure Pow er Gym B.V.

03-08-2022
1

Gegevens onderneming
Hesselterlandw eg 6, 7942 HZ Meppel
KvK-nummer: 76193446

03-08-2022
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 93112 - Sporthallen, sportzalen en gymzalen
SBI-code: 93146 - Sportscholen
De exploitatie van een sport- en fitnesscentrum
(bron: inschrijving handelsregister)
Ten tijde van de faillietverklaring w aren de ondernemingsactiviteiten reeds
gestaakt.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 190.177,00

€ -125.079,00

€ 53.677,00

2021

€ 143.665,00

€ -71.797,00

€ 306.995,00

Toelichting financiële gegevens

03-08-2022
1

Toelichting financiële gegevens
bronnen: Jaarrekening 2020 (over de periode 24 oktober 2019 tot en met 31
december 2020) en de administratie over 2021

03-08-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
03-08-2022
1

3
Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen lopende
arbeidsovereenkomsten meer.

Boedelsaldo
€ -5,30

03-08-2022
1

€ 4.373,84

14-11-2022
2

Verslagperiode
van

03-08-2022
1

12-7-2022
t/m
2-8-2022
van

14-11-2022
2

3-8-2022
t/m
7-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 6 min

2

26 uur 39 min

totaal

42 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliete vennootschap is opgericht op 24 oktober 2020. De enig
aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap Gérard Beheer B.V.
Op zijn beurt is de heer Gérard de enig aandeelhouder en bestuurder van
Gérard Beheer B.V.

03-08-2022
1

1.2 Lopende procedures
Voorafgaand aan het faillissement hebben tw ee (ex-)w erknemers van de
failliete vennootschap een procedure aangespannen. Omdat de procedures
ten doel hadden betaling te ontvangen, zijn de procedures in verband met de
faillietverklaring geschorst.

03-08-2022
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geen actieve verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.
Omdat de bedrijfsvoering reeds w as gestaakt en de bedrijfsruimte reeds w as
ontruimd, w as een verzekering ook niet nodig.

03-08-2022
1

1.4 Huur
De failliete vennootschap huurde de bedrijfsruimte te Meppel. Reeds
voorafgaand aan de faillietverklaring is de huurovereenkomst geëindigd en
heeft de ontruiming van het gehuurde plaatsgevonden.

03-08-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op basis van de eigen aangifte van de failliete
vennootschap. Het bestuur heeft de volgende toelichting gegeven.
In oktober 2019 heeft de failliete vennootschap de activa en onderneming
overgenomen uit een eerder faillissement. Aanvankelijk ontw ikkelde de
onderneming zich positief maar door de lockdow ns als gevolg van corona viel in
2020 en 2021 de omzet voor een groot deel w eg.
Begin 2022 heeft de directie van de failliete vennootschap geconstateerd dat
de onderneming geen perspectief meer had omdat het aantal leden op een te
laag peil bleef. Daarop heeft het bestuur besloten de bedrijfsvoering te staken,
de arbeidsovereenkomsten te beëindigen en de activa zoveel mogelijk te
verkopen. De schuldenlast bleek echter te groot om volledig af te w ikkelen
zodat alsnog is besloten tot het doen van eigen aangifte.

03-08-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

03-08-2022
1

0
Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er geen lopende
arbeidsovereenkomsten. De bedrijfsactiviteiten w aren reeds gestaakt en de
failliete vennootschap heeft voorafgaand aan het faillissement met
w erknemers vaststellingsovereenkomsten gesloten ter beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

03-08-2022
1

8
Toelichting
Zie de bovenstaande toelichting over de beëindiging van de
arbeidsovereenkomsten.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

21-7-2022

2

Omdat van tw ee w erknemers niet duidelijk w as of en hoe hun
arbeidsovereenkomst w as geëindigd, heeft de curator deze
overeenkomsten voor de zekerheid opgezegd.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van de curator hadden betrekking op het verifiëren van de
(w ijze van) beëindiging van de arbeidsovereenkomsten en het, voor de
zekerheid, opzeggen van een tw eetal overeenkomsten. De w erkzaamheden
zijn afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
n.v.t.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

03-08-2022
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Opgeslagen materiële activa
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De meeste materiële activa zijn door de failliete vennootschap voorafgaand
aan de faillietverklaring onderhands verkocht. Die zaken die niet zijn verkocht
bevinden zich in een opslagruimte. Het gaat daarbij om (kantoor)meubilair,
computerapparatuur en een bokscomputer.
De curator heeft een veilingbedrijf opdracht gegeven deze zaken via een
internetveiling te verkopen. Naar verw achting is de opbrengst bij het volgende
verslag bekend.

03-08-2022
1

In de onderhavige verslagperiode heeft de internetveiling plaatsgevonden.
De totale opbrengst bedraagt € 3.131,00 exclusief btw . De afrekening met
het veilingbedrijf moet nog plaatsvinden.

14-11-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht om te bepalen
w elke activa (nog) beschikbaar zijn en hoe deze te gelde kunnen w orden
gemaakt. Met toestemming van de rechter-commissaris is het veilingbedrijf
ingeschakeld.

03-08-2022
1

De w erkzaamheden in de onderhavige verslagperiode hebben betrekking op
de voortgang van de internetveiling (met name contact met het
veilingbedrijf).

14-11-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

banksaldo

€ 4.379,14

totaal

€ 4.379,14

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Volgens de administratie beschikt de failliete vennootschap over een rekeningcourant bij de Rabobank met een positief saldo. De curator heeft de bank
verzocht het actuele tegoed over te maken naar de faillissementsrekening. Die
overboeking heeft nog niet plaatsgevonden.

03-08-2022
1

Het positieve banksaldo bedroeg € 4.379,14 en is door de bank overgemaakt
op de faillissementsrekening.

14-11-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie bankrekening en communicatie met de Rabobank over het
tegoed.

03-08-2022
1

Het banksaldo is ontvangen w aarmee de w erkzaamheden zijn afgerond.

14-11-2022
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

onbetaalde contributiefacturen en vordering op
koper onderneming
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
De failliete vennootschap beschikt over tw ee soorten vorderingen. In de eerste
plaats is er een groot aantal onbetaalde contributiefacturen. Het totaal
openstaande bedrag is € 10.822,69. In de tw eede plaats is de koper van de
onderneming van de failliete vennootschap nog gehouden te betalen voor (in
feite) goodw ill voor de overname van het ledenbestand. Volgens de
overeenkomst (die vóór faillissement is gesloten) is het bedrag afhankelijk van
het aantal leden dat daadw erkelijk naar de koper overgaat.

03-08-2022
1

De debiteurenincasso ten aanzien van de contributiefacturen heeft de curator
uit handen gegeven aan Deurw aarder.com. De activiteiten zullen deze maand
w orden gestart.
De goodw ill-component is bij de curator in onderzoek.
Deurw aarder.com heeft de debiteurenincasso afgerond. Een klein deel van
het openstaande bedrag is geïncasseerd. De curator is in afw achting van de
afrekening van de deurw aarder.
De curator heeft de koper van de onderneming aangeschreven over de
goodw ill. De koper heeft onlangs een inhoudelijke reactie gegeven en zich
daarin op het standpunt gesteld dat er geen betalingsverplichting bestaat.
De curator zal die reactie beoordelen.

14-11-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de diverse vorderingen van de failliete vennootschap
geïnventariseerd. Ten aanzien van de contributiefacturen heeft overleg
plaatsgevonden met Deurw aarder.com over het uitbesteden van het
incassotraject door de curator. Die opdracht is ook daadw erkelijk (met
instemming van de rechter-commissaris) gegeven.
Voor de goodw ill-component geldt dat de curator de overname-overeenkomst
heeft bestudeerd en met het bestuur van de failliete vennootschap heeft
besproken.

03-08-2022
1

De w erkzaamheden in de onderhavige verslagperiode bestonden uit overleg
met Deurw aarder.com over het aanschrijven van de debiteuren en het
voeren van overleg over de door diverse debiteuren aangevoerde verw eren.
Ten aanzien van de goodw ill-component is er gecorrespondeerd met de
koper van de onderneming.

14-11-2022
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-08-2022
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

03-08-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In dit stadium kunnen nog geen uitspraken w orden gedaan over de
volledigheid van de administratie. De informatie w aarover de curator beschikt
is in ieder geval voldoende voor de eerste maatregelen.

03-08-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

03-08-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing; samenstellingsopdracht

03-08-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

03-08-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-08-2022
1

De curator zal zich in een later stadium een beeld vormen over de kw aliteit van
het bestuur van de failliete vennootschap. Daartoe zullen de gebruikelijke
onderzoeken plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is in de onderhavige verslagperiode gestart met het gebruikelijke
onderzoek.

14-11-2022
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting

03-08-2022
1

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

03-08-2022
1

Toelichting
Er zijn (nog) geen preferente vorderingen aangemeld. Volgens de administratie
van de failliete vennootschap heeft de belastingdienst € 31.845,00 te
vorderen.

€ 45.046,00

14-11-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

03-08-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

03-08-2022
1

€ 1.709,61

14-11-2022
2

Toelichting
Verlofuren medew erkers

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

03-08-2022
1

12

14-11-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 30.707,63

03-08-2022
1

Toelichting
Volgens de administratie van de failliete vennootschap bedraagt de totale
schuld circa € 295.000,00. Daarvan ziet circa € 240.000 op financiering en voor
het overige gaat het om UW V (NOW ), belastingdienst en handelscrediteuren.

€ 43.925,79

14-11-2022
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling kunnen in dit stadium nog geen nauw keurige
uitspraken w orden gedaan.

03-08-2022
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven en de aangemelde vorderingen zijn
geplaatst op de crediteurenlijst.

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

03-08-2022
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met de
volgende onderw erpen:

03-08-2022
1

1. Debiteurenincasso (via Deurw aarder.com en door het aanschrijven van
de koper van de onderneming)
2. Verkoop opgeslagen materiële activa (via online veiling)
3. Ontvangst van het banksaldo.

1. Deurw aarder.com heeft de debiteurenincasso afgerond. De afrekening
zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. De curator zal de
correspondentie met de koper van de onderneming voortzetten.
2. De materiële activa zijn verkocht. Zodra de afrekening heeft
plaatsgevonden is dit onderdeel afgerond.
3. Het banksaldo is ontvangen w aarmee dit onderdeel is afgerond.
4. De curator is doende met het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

14-11-2022
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling kan nu nog niet w orden bepaald.

03-08-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-11-2022
2

