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

10
17-11-2021
F.13/19/112
NL:TZ:0000099589:F001
02-04-2019

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr J.L. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Revolo B.V.

08-05-2019
1

Gegevens onderneming
Revolo B.V. (hierna: "Revolo") statutair gevestigd te gemeente Amsterdam,
bezoekadres Dynamostraat 70, 1014 BZ te Amsterdam, geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 64215245. Datum akte van oprichting
28 september 2015.

08-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Op basis van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de
activiteiten van Revolo uit het vervaardigen en verkopen van horloges en
andere luxe artikelen, w inkel in juw eliersartikelen en uurw erken en
detailhandel via internet in overige non-food.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 86.974,00

€ -152.708,00

€ 580.693,00

2016

€ 84.763,00

€ -29.857,00

€ 375.921,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

08-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

08-05-2019
1

Toelichting
In het jaar voor faillissement had Revolo tw ee w erknemers. Ten tijde van het
faillissement w aren er geen w erknemers meer in dienst.

Boedelsaldo
€ 274,34

08-05-2019
1

€ 11.361,25

03-10-2019
2

€ 21.413,09

15-01-2020
3

€ 21.813,09

10-04-2020
4

Verslagperiode
van
2-4-2019

08-05-2019
1

t/m
8-6-2019
van
1-5-2019

03-10-2019
2

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

15-01-2020
3

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

10-04-2020
4

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

10-07-2020
5

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

12-11-2020
6

t/m
11-11-2020
van
12-11-2020

15-02-2021
7

t/m
14-2-2021
van
15-2-2021

14-05-2021
8

t/m
13-5-2021
van
14-5-2021

17-08-2021
9

t/m
15-8-2021
van
16-8-2021

17-11-2021
10

t/m
15-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

36 uur 36 min

2

42 uur 12 min

3

6 uur 48 min

4

6 uur 54 min

5

4 uur 36 min

6

7 uur 36 min

7

8 uur 42 min

8

3 uur 24 min

9

2 uur 30 min

10

2 uur 12 min

totaal

121 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

08-05-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Revolo w ordt gevormd door de heer R.P. W eststrate.

08-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

08-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Revolo heeft een MKB Meerkeuzepolis afgesloten bij Centraal Beheer, w aar
meerdere verzekeringen onder vallen. Verzekeringen w aarvan voortzetting
niet langer noodzakelijk is, zullen voor zover nodig w orden beëindigd w aarbij,
indien opportuun, om premierestitutie zal w orden verzocht.

08-05-2019
1

De bij Centraal Beheer gesloten MKB Meerkeuzepolis is beëindigd per
faillissementsdatum.

03-10-2019
2

1.4 Huur
Revolo huurde een bedrijfsruimte aan de Dynamostraat 70 te Amsterdam. De
huur is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris per 10 april
2019 opgezegd op grond van art. 39 Fw .

08-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement van Revolo is op aanvraag van Flexonality B.V. (hierna:
"Flexonality") door de Rechtbank Amsterdam uitgesproken. Tussen Revolo en
Flexonality w as sprake van een overeenkomst van geldlening. Revolo kon niet
aan haar betalingsverplichtingen jegens Flexonality voldoen. Uiteindelijk heeft
dit ertoe geleid dat Flexonality het faillissement van Revolo heeft aangevraagd.
De curator zal de oorzaken van het faillissement in de komende
verslagperiode(s) onderzoeken.

08-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

08-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

08-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is niet in het bezit van onroerende zaken.

08-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

08-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Revolo bestaan uit kantoorinventaris en apparatuur
die vereist is voor het in elkaar zetten van horloges.

08-05-2019
1

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht (zie hoofdstuk
6).

03-10-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken.

08-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

08-05-2019
1

Taxatie en verkoop bedrijfsmiddelen.

03-10-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden van Revolo bestaan uit horlogeonderdelen. Flexonality heeft zich
op het standpunt gesteld dat de voorraden aan haar zijn verpand.

08-05-2019
1

De voorraden zijn in het kader van een doorstart verkocht (hoofdstuk 6). Zie
met betrekking tot de discussie met de pandhouder paragraaf 5.3 en 5.4.

03-10-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg pandhouder.

08-05-2019
1

Taxatie en verkoop voorraden.

03-10-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 2.500,00

Merk

€ 2.500,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Intellectueel eigendomsrechten, w aaronder de merknaam Revolo.

08-05-2019
1

De intellectueel eigendomsrechten en goodw ill van de onderneming zijn in het
kader van een doorstart verkocht (zie hoofdstuk 6).

03-10-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie intellectueel eigendomsrechten; overleg ontw ikkelaar w ebsite
Revolo; overleg pandhouder.

08-05-2019
1

Verkoop andere activa.

03-10-2019
2

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

10-07-2020
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Flexonality heeft zich op het standpunt gesteld dat de debiteuren aan haar zijn
verpand. Om die reden zijn de debiteuren niet aangeschreven.

08-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

08-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.

08-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Geen.

08-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Flexonality heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een pandrecht heeft op
de voorraden, debiteuren en intellectueel eigendomsrechten van Revolo.

08-05-2019
1

De curator heeft het pandrecht van Flexonality op de voorraden, debiteuren en
intellectueel eigendomsrechten erkend.

03-10-2019
2

5.4 Separatistenpositie
De curator is thans nog in afw achting van de bij de Belastingdienst
geregistreerde pandakten, die zijn opgevraagd bij Flexonality. De curator heeft
de separatistenpositie van Flexonality om die reden nog niet kunnen
vaststellen. De curator is in onderhandeling met Flexonality omtrent de
executie van haar (vermeende) pandrechten en heeft in dat kader, onder de
assumptie dat sprake is van rechtsgeldige pandrechten, een termijn aan
Flexonality gesteld om tot uitoefening van haar rechten over te gaan ex artikel
58 lid 1 Fw .

08-05-2019
1

Flexonality heeft de aan haar verpande goederen niet binnen de aan haar
gestelde termijn ex art. 58 Fw verkocht. De curator heeft de zaken vervolgens
opgeëist teneinde deze te verkopen. De voorraden en intellectueel
eigendomsrechten zijn reeds verkocht in het kader van een doorstart van de
onderneming van Revolo (zie hoofdstuk 6).

03-10-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een eigendomsvoorbehoud
hebben ingeroepen.

08-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een retentierecht hebben
ingeroepen.

08-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een reclamerecht hebben
ingeroepen.

08-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator is nog in overleg met Flexonality aangaande de uitw inning van de
(vermeende) pandrechten van Flexonality.

Toelichting
De curator heeft de verpande goederen na het verstrijken van de termijn ex
art. 58 Fw opgeëist en verkocht. Van een boedelbijdrage is derhalve geen
sprake.

08-05-2019
1

03-10-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met pandhouder; correspondentie met pandhouder.

08-05-2019
1

Correspondentie met pandhouder.

03-10-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van Revolo is niet voortgezet.

08-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

08-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-05-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien met de pandhouder nog geen overeenstemming is bereikt over de
uitw inning van haar (vermeende) pandrechten, heeft de curator nog niet
concreet kunnen onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

08-05-2019
1

Na opeising van de verpande goederen heeft de curator diverse partijen
benaderd die mogelijk interesse zouden kunnen hebben in een doorstart van
de activiteiten van Revolo. Tw ee partijen hebben vervolgens concrete
interesse getoond in het overnemen van bepaalde activa. Uiteindelijk heeft de
curator met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt
met de partij die het hoogste bod heeft uitgebracht, zijnde Custom Made
Quality B.V. (i.o.).

03-10-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-05-2019
1

Zie paragraaf 6.4.

03-10-2019
2

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 22.500,00

08-05-2019
1

03-10-2019
2

Toelichting
De koopsom van EUR 22.500 diende in één termijn te w orden voldaan,
hetgeen niet is gebeurd. Tot op heden is een bedrag van EUR 12.500
ontvangen. De curator heeft de doorstarter meerdere malen verzocht het
restant van de koopsom te voldoen, hetgeen ondanks meerdere toezeggingen
nog altijd niet is gebeurd.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het resterende deel van de koopsom
ontvangen.

15-01-2020
3

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met mogelijk geïnteresseerden; overleg pandhouder.

08-05-2019
1

Overleg met de rechter-commissaris; opstellen overeenkomst; onderhandeling
over doorstart.

03-10-2019
2

Correspondentie met doorstarter over betaling restant koopsom.

15-01-2020
3

De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

10-07-2020
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft toegang gekregen tot het online boekhoudsysteem. De
curator zal de administratie aan een onderzoek onderw erpen.

08-05-2019
1

De curator heeft naar aanleiding van een eerste onderzoek van de
administratie vragen voorgelegd aan de bestuurder. De curator is thans in
afw achting van de beantw oording van die vragen.

10-04-2020
4

De door de curator aan de bestuurder gestelde vragen zijn nog niet
beantw oord. De bestuurder heeft verzocht om een aanvullende termijn voor
de beantw oording van de vragen, die hij van de curator heeft gekregen.

10-07-2020
5

De bestuurder heeft ten overstaan van de rechter-commissaris een toelichting
gegeven van de huidige stand van zaken en tevens toegezegd de eerder
gestelde vragen te zullen beantw oorden. Een deel van de vragen is inmiddels
binnen de laatstelijk daarvoor gestelde termijn beantw oord. De curator is nog
in afw achting van de beantw oording van de resterende vragen, w aar de
termijn nog voor loopt

15-02-2021
7

Het overgrote deel van de door de curator gestelde vragen is door de
bestuurder beantw oord. Ten aanzien van een enkele vraag heeft de
bestuurder medegedeeld bepaalde stukken nodig te hebben om deze te
kunnen beantw oorden. Deze zijn inmiddels aan de bestuurder verstrekt. Zodra
alle vragen zijn beantw oord, zal de curator de reactie van de bestuurder
bestuderen en indien nodig vervolgvragen stellen.

14-05-2021
8

De curator is nog altijd in afw achting van de beantw oording van de resterende
vragen en de toezending van verschillende documenten.

17-08-2021
9

Ondanks toezeggingen van de bestuurder is er nog geen informatie
ontvangen.

17-11-2021
10

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2016 en 2017 zijn niet tijdig gedeponeerd.

08-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

08-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal onderzoeken of aan de stortingsverplichting is voldaan.

08-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

08-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

08-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het oorzaken-en rechtmatighedenonderzoek zal komende verslagperiode
w orden voortgezet.

10-07-2020
5

Het oorzakenonderzoek duurt nog voort.

12-11-2020
6

De curator is in afw achting van de beantw oording van de resterende vragen
door de bestuurder.

15-02-2021
7

Naar verw achting zullen alle door de curator gestelde vragen op korte termijn
zijn beantw oord. Indien nodig zullen vervolgvragen w orden gesteld.

14-05-2021
8

Naar verw achting zullen alle door de curator gestelde vragen op korte termijn
zijn beantw oord. Indien nodig zullen vervolgvragen w orden gesteld.

17-08-2021
9

Zie 7.1. De curator is nog altijd in afw achting van de beantw oording van de
resterende vragen.

17-11-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen bestuurder.

08-05-2019
1

Onderzoek van de administratie en correspondentie met de bestuurder.

10-04-2020
4

Correspondentie met de bestuurder.

10-07-2020
5

Onderzoek en correspondentie.

12-11-2020
6

Verhoor bij de rechtbank en correspondentie met de bestuurder.

15-02-2021
7

Correspondentie met de bestuurder.

14-05-2021
8

Correspondentie en onderzoek.

17-08-2021
9

Correspondentie met de bestuurder.

17-11-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.

08-05-2019
1

€ 42,35

10-04-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.600,00

08-05-2019
1

€ 10.430,00

03-10-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

08-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

08-05-2019
1

11

03-10-2019
2

12

10-04-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.187,58

08-05-2019
1

€ 167.055,79

03-10-2019
2

€ 168.265,79

10-04-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

08-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is een dossier aangemaakt bij w w w .crediteurenlijst.nl. Alle bekende
crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan
te melden. Voor zover crediteuren zich bij de curator melden, zullen de
vorderingen in het faillissementsdossier w orden ingevoerd.

08-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er is geen sprake van door de curator of jegens de curator aanhangig
gemaakte procedures.

08-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop activa; onderzoek administratie.

08-05-2019
1

Gedurende de volgende verslagperiode zal de curator zich richten op het innen
van het tw eede deel verkoopprijs voor de activa en het onderzoeken van de
administratie van Revolo.

03-10-2019
2

De curator zal het oorzaken en rechtmatighedenonderzoek in de komende
verslagperiode voortzetten.

10-04-2020
4

De curator is nog in afw achting van de beantw oording van de eerste vragen
door de bestuurder. De curator zal vervolgens de antw oorden onderzoeken en
mogelijk aanvullende vragen stellen. Ook zal het onderzoek w orden
voortgezet.

10-07-2020
5

Ook in de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek w orden
voortgezet.

12-11-2020
6

De curator is in afw achting van de beantw oording van de nog resterende door
hem aan de bestuurder gestelde vragen.

15-02-2021
7

Zodra alle door de curator gestelde vragen zijn beantw oord, zal de curator
deze bestuderen.

14-05-2021
8

Na bestudering van de te ontvangen informatie en stukken zal de curator
kijken naar de mogelijkheid tot afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-08-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend.

08-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
17-2-2022

17-11-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

08-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

