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Algemene gegevens
Naam onderneming
Revon B.V.

26-06-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as statutair gevestigd te Leerdam, en feitelijk gevestigd aan
de Jaap Bijzerw eg 20 te (3446 CR) W oerden, en is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23060616.

26-06-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming hadden betrekking op de uitoefening van
een offsetdrukkerij in de ruimste zin van het w oord.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.343.375,00

€ -6.882,00

€ 474.719,00

2019

€ 1.332.532,00

€ -31.414,00

€ 237.095,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

26-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 140.224,16

26-06-2020
1

€ 118.178,62

25-09-2020
2

€ 129.491,24

23-12-2020
3

€ 128.758,49

23-06-2021
5

€ 123.770,70

21-09-2021
6

€ 98.896,18

21-12-2021
7

€ 98.896,18

21-03-2022
8

€ 98.896,18

17-06-2022
9

€ 98.896,18

19-09-2022
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-5-2020

26-06-2020
1

t/m
25-6-2020
van
25-9-2020

23-12-2020
3

t/m
22-12-2020
van
23-12-2020

23-03-2021
4

t/m
22-3-2021
van
23-6-2021

21-09-2021
6

t/m
20-9-2021
van
21-9-2021

21-12-2021
7

t/m
20-12-2021
van
21-12-2021

21-03-2022
8

t/m
18-3-2022
van
19-3-2022

17-06-2022
9

t/m
16-6-2022
van
17-6-2022
t/m
18-9-2022

Bestede uren

19-09-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 44 min

3

5 uur 28 min

4

2 uur 54 min

5

11 uur 8 min

6

8 uur 5 min

7

2 uur 16 min

8

15 uur 58 min

9

7 uur 11 min

10

19 uur 20 min

totaal

139 uur 26 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 19 maart 1998.
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van de gefailleerde is The Qroup B.V.

26-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as er - voor zover de curator bekend - geen lopende
procedure.

26-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn be- of geëindigd.

26-06-2020
1

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Jaap Bijzerw eg 20 (3446CR) te W oerden w erd door
de gefailleerde gehuurd van de heer C. Oudshoorn. Voor datum faillissement
heeft gefailleerde de huurovereenkomst opgezegd tegen 30 juni 2020. Deze
opzegging w as echter door de verhuurder niet geaccepteerd. De curator heeft
huurovereenkomst op 8 juni 2020 alsnog opgezegd.

26-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurders van gefailleerde hebben het volgende verklaard:
De omzet van de vennootschap bestond hoofdzakelijk uit 'signing' orders,
vooral voor evenementen/beurzen en congressen. Vanw ege het geheel
stilvallen van dit segment, door de negatieve economische gevolgen van de
uitbraak COVID-19, w as de omzet in maart en april 2020 met meer dan 60%
gedaald ten opzichte van vorig haar. Er w as geen zicht op verbetering/herstel
van de omzet. Naar verw achting zou de omzet in de toekomst nog verder
afnemen.

26-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

26-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

26-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-11-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft gefailleerde geen onroerend goed in eigendom. Het
bedrijfspand w erd gehuurd.

26-06-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsinventaris is getaxeerd door Von Reth Taxatie en Advies. Alle
bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
Zie punt 3.6.

26-06-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Indien van toepassing houdt de curator rekening met het bodemvoorrecht van
de Belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

26-06-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris, OHW , klantenbestand

€ 51.500,00

totaal

€ 51.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Naast de bedrijfsmiddelen heeft de curator een zeer beperkte voorraad
aangetroffen. Tevens heeft de curator onderhanden w erk, goodw ill en een
klantenbestand aangetroffen. De curator heeft al deze activa verkocht aan een
zustervennootschap van gefailleerde voor een totaalbedrag van € 51.500 (ex
BTW ). Dit bedrag is ook reeds op de boedelrekening gestort.

26-06-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
banksaldo

Verkoopopbrengst
€ 78.060,09

restitutie (gemeente W oerden)
totaal

Boedelbijdrage

€ 118,65
€ 78.178,74

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator zal nog onderzoek doen naar andere activa.

26-06-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De gemeente W oerden heeft een gering bedrag gerestitueerd.

21-09-2021
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 144,00
€ 21.976,69
€ -732,76
€ 2.469,44
totaal

€ 0,00

€ 23.857,37

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de aan mij overhandigde openstaande debiteurenlijst is er nog een
vordering op diverse debiteuren van in totaal EUR 41.543,81. Inmiddels
hebben diverse debiteuren - op verzoek van de curator - op de boedelrekening
dan w el de bankrekening van gefailleerde hun facturen voldaan.

26-06-2020
1

Als onderdeel van de verkoop van de onder punt 3 genoemde activa is
afgesproken dat de vordering van € 11.323,18 van gefailleerde op de
zustervennootschap is verrekend met de vordering van circa € 121.000 de
moedervennootschap op gefailleerde.
Gefailleerde heeft nog circa € 6.000 tegoed van een beperkt aantal debiteuren.
De grootste debiteur is nog een bedrag van € 4.399 verschuldigd maar dit is
een grote culturele instelling die het in deze tijden lastig heeft.

23-03-2021
4

Een tw eetal kleine debiteuren hebben hun factuur betaald.
Een van de andere debiteuren - die eerder na datum faillissement een bedrag
aan de boedel had betaald - bleek een bedrag van € 1.018,01 onverschuldigd
te hebben betaald. Dit bedrag heeft de curator - met toestemming van de
rechter-commissaris - aan debiteur terugbetaald.

23-06-2021
5

De curator heeft de debiteurenincasso afgerond. Ten aanzien van een aantal
vorderingen acht de curator het - mede gelet op de geringe hoogte opportuun om de incasso te staken.

21-12-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Een kleine debiteur heeft een factuur betaald.

21-09-2021
6

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

26-06-2020
1

De bank had op datum faillissement geen vordering op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had één leasecontract op eigen naam staan. Het betreffende
busje is inmiddels door de leasemaatschappij opgehaald.

26-06-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank had w el zekerheden maar geen vordering op gefailleerde.

26-06-2020
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal derden heeft zich beroepen op hun eigendommen. Na onderzoek
heeft de curator deze w eer in bezit gesteld van de betreffende eigenaar.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn door de curator niet voortgezet. Al het
onderhanden w erk heeft de curator verkocht.

26-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de inventaris, voorraad onderhanden w erk, goodw ill en een
klantenbestand verkocht aan de zustervennootschap van gefailleerde voor
een bedrag van € 51.500.

26-06-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 51.500,00

26-06-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft (voornamelijk digitaal) de administratie aan de curator
overhandigd, die de curator op compleetheid zal onderzoeken.

26-06-2020
1

Op grond van het verrichte onderzoek lijkt de administratie te voldoen aan de
daaraan te stellen w ettelijke eisen.

23-03-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 19 mei 2020
2018: 30 oktober 2019
2017: 8 juni 2018

26-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring is voor onderhavige vennootschap niet verplicht.
De accountant heeft een samenstellingsopdracht verkregen.

26-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het oprichtingsjaar 1998 is een eventuele stortingsverplichting
inmiddels verjaard.

26-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-06-2020
1

De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting

21-03-2022
8

De curator heeft onderzoek verricht naar de administratie van gefailleerde
alsmede naar het handelen van het bestuur. De curator heeft zijn bevindingen
inclusief verzoeken en vragen naar het bestuur verzonden en is in afw achting
van een inhoudelijke reactie.

Toelichting

19-09-2022
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Verslag 9: Het bestuur heeft een inhoudelijke reactie aan de curator
verzonden. De curator heeft hierop een aantal conclusies getrokken en
voorgelegd aan het bestuur. De curator is in afw achting van een reactie.
Verslag 10: In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur een advocaat
ingeschakeld, die een uitgebreidere (juridische) reactie heeft verstrekt. De
curator heeft deze reactie in beraad.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

26-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over
onrechtmatigheden van voor of na faillietverklaring. In de volgende
verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden gedaan.

26-06-2020
1

De curator heeft onderzoek verricht naar de administratie van gefailleerde
alsmede naar het handelen van het bestuur. De curator heeft zijn bevindingen
inclusief verzoeken en vragen naar het bestuur verzonden en is in afw achting
van een inhoudelijke reactie.

21-03-2022
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het bestuur heeft een inhoudelijke reactie aan de curator verzonden. De
curator heeft hierop een aantal conclusies getrokken en voorgelegd aan het
bestuur. De curator is in afw achting van een reactie.

17-06-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

26-06-2020
1

Salaris curator: PM
UW V (overname loon): PM
taxatiekosten: € 1.376,38

Toelichting

25-09-2020
2

UW V € 56.638,10
Energie € 90,44
Huur € 4.594,68

Toelichting
Reeds betaalde kosten: € 53.263,55 (zie financieel verslag)
Nog te betalen kosten: € 49.465,45 + PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

21-03-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

26-06-2020
1

De fiscus heeft zich nog niet gemeld met een vordering.

€ 49.053,00

25-09-2020
2

Toelichting
Loonheffingen. Voorts is een vordering ad € 17.207 ingediend op de fiscale
eenheid w aarvan gefailleerde deel uitmaakt(e). De Belastingdienst is op 16 juli
2020 en 4 september 2020 om nadere informatie verzocht aangezien
onduidelijk is, w elke vennootschappen deel uitmaken van de fiscale eenheid.
Voorts bestaat er sinds 14 maart 2016 geen financiële, organisatorische of
economische verw evenheid meer tussen gefailleerde en de vroegere
moedervennootschap, die nog deel lijkt uit te maken van de fiscale eenheid. Dit
doet de vraag rijzen of de fiscale eenheid niet met terugw erkende kracht tot
14 maart 2016 zou moeten w orden ontbonden. In dat geval kan de vordering
ad € 17.207 mogelijk niet (geheel) op gefailleerde w orden verhaald.

€ 25.190,00

23-06-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-06-2020
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 48.542,60

25-09-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

25-09-2020
2

21

23-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 17.354,33

26-06-2020
1

Toelichting
Volgens de boekhouding van gefailleerde bedraagt het totaal aan
openstaande facturen EUR 39.352,92.

€ 21.299,05

25-09-2020
2

€ 25.128,51

23-12-2020
3

€ 37.318,61

21-03-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is thans nog niet bekend.

26-06-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse w erkzaamheden
verricht in het kader van de afrekening NOW 1.

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

21-12-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

26-06-2020
1

onderzoek nadere activa
incasso debiteuren
onderzoek rechtmatigheden
inventarisatie crediteuren
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

23-12-2020
3

incasso debiteuren
onderzoek rechtmatigheden
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

21-12-2021
7

onderzoek rechtmatigheden
afw ikkeling NOW afrekening 1
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:

17-06-2022
9

afronden rechtmatigheden (zie punt 7)
afw ikkeling/monitoren afrekening NOW 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is thans nog niet bekend.

26-06-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-09-2022
10

