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Algemene gegevens
Naam onderneming
TVA Reclame & Communicatie B.V.

27-07-2018
1

Gegevens onderneming
Hanzestraat 27 (voorheen 11)
7006 RH DOETINCHEM
KvK: 09095696

27-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Reclamebureau

27-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.046.992,00

€ -74.043,00

€ 373.703,00

2017

€ 824.951,00

€ 1.835,00

€ 315.129,00

Toelichting financiële gegevens
N.v.t.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

27-07-2018
1

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 34.726,00

Boedelsaldo
€ 52.263,10

Boedelsaldo
€ 15.955,01

Boedelsaldo
€ 17.206,71

27-07-2018
1

26-10-2018
2

29-01-2019
3

03-05-2019
4

Verslagperiode
van
3-7-2018

27-07-2018
1

t/m
26-7-2018

van
27-7-2018

26-10-2018
2

t/m
25-10-2018

van
26-10-2018

29-01-2019
3

t/m
28-1-2019

van
29-1-2019
t/m
2-5-2019

Bestede uren

03-05-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68,15 uur

2

26,65 uur

3

9,05 uur

4

3,90 uur

totaal

107,75 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van TVA Reclame & Communicatie B.V. is
Chrispol Holding B.V. De bestuurders van Crispol Holding B.V. zijn Cristoph
Rubas Holding B.V. en Kingsbee Holding B.V. Van Christoph Rubas Holding B.V.
is de heer W .J.C. Dieleman enig aandeelhouder en bestuuder en enig
aandeelhouder en bestuurder van Kingsbee Holding B.V. is de heer R. Brand.

27-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

27-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Curanda heeft een Bedrijven Compact Polis afgesloten bij Interpolis. Deze polis
is, gelet op het voortzetten van de activiteiten, nog niet opgezegd.

27-07-2018
1

Lopende verzekering is inmiddels opgezegd en door de curator is aanspraak
gemaakt op premierestitutie.

26-10-2018
2

1.4 Huur
De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan de Hanzestraat 27
(voorheen 11) te Doetinchem is door de curator op 10 juli 2018 opgezegd.

27-07-2018
1

Het gehuurde is opgeleverd nadat de partij die de activiteiten heeft voortgezet
de aanw ezige activa heeft w eggehaald.

26-10-2018
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de nog aanw ezige sleutels ingeleverd en is
het onroerend goed opgeleverd.

29-01-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Door de kredietcrisis is de markt blijvend veranderd w aardoor klanten
expertise noodgedw ongen in eigen huis gingen organiseren om zo de out-ofpocket kosten te minimaliseren. Daarbij is de marge voor inkoop van o.a.
drukw erk volledig transparant en vooral makkelijk toegankelijk gew orden voor
eindklanten.
Dit heeft geleid tot een jaarlijkse terugval in omzet in de afgelopen jaren en
heeft geresulteerd in het verkleinen van het team en het terugbrengen van de
bedrijfskosten, onder andere door een fusie van de onderliggende
w erkmaatschappijen. Daarbij heeft curanda fors ingeteerd op het eigen
vermogen.
De insteek van curanda w as door met een nieuw e strategie nieuw e bedrijven
als klant te w erven. Dit heeft niet het gew enste resultaat opgeleverd.
In de eerste helft van 2018 is curanda voorts geconfronteerd met enkel
financiële tegenslagen als gevolg van het beëindigen van de samenw erking
met tw ee grote leveranciers.
Curanda w as niet in staat om de liquide tik op eigen kracht te verw erken.
Ondanks meerdere pogingen is het niet gelukt voldoende liquiditeiten vrij te
maken om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, w aardoor
noodgedw ongen de keuze is gemaakt het eigen faillissement aan te vragen.

27-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
27-07-2018
1

Personeelsleden
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
27-07-2018
1

Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-7-2018

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De intake voor de loongarantieregeling heeft op 12 juli 2018 plaatsgevonden.
Naar verw achting zal het UW V over enkele maanden haar vordering bij de
curator indienen.

27-07-2018
1

Inmiddels heeft de curator de boedel, preferente en concurrente vordering
van het UW V mogen ontvangen.

03-05-2019
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

27-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

27-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Beperkte hoeveelheid kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een beperkte (grotendeels verouderde) kantoorinventaris
aangetroffen, w aaronder een aantal kasten, 2 lcd schermen, 4 iMac's, 3
Macbooks, 2 Apple TV's, ipad e.d.

27-07-2018
1

Het is de curator gebleken dat een zevental bureaus en 1 metalen kast in
bruikleen zijn van de verhuurder. Voorts heeft een derde een rechtsgeldig
beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud van een zestal bureaustoelen.
Deze bureaustoelen dienen nog aan de betreffende partij te w orden
afgegeven.
De curator heeft van de retentor een voorstel ontvangen ter beslechting van
de discussie. Dit voorstel heeft de curator in overw eging. De bank zal als
pandhouder rechtstreeks de discussie met Accon AVM vervolgen.

26-10-2018
2

Zie paragraaf 3.6.

29-01-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De opbrengst van de inventaris loopt via de boedel op grond van het
bodemvoorrecht van de fiscus.

27-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgew ikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

27-07-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad aangetroffen op locatie te Doetinchem. Deze
voorraad bleek geheel onder eigendomsvoorbehoud geleverd en is – na
voldoening van de leverancier van een boedelbijdrage gelijk aan € 600,00 excl.
btw – aan de leverancier geretourneerd.

27-07-2018
1

Voorts is een voorraad goederen aangetroffen in een opslaglocatie te
Lichtenvoorde. Deze goederen zijn ingekocht en betaald door TVA ten behoeve
van klant Accon AVM. Accon AVM heeft deze goederen reeds betaald, doch nog
niet geleverd gekregen. De partij w aar deze goederen in opslag staan heeft
een vordering uit hoofde van de verzonden facturen voor opslag en handling
en uit dien hoofde een beroep gedaan op een haar toekomend retentierecht.
De curator heeft – met een beroep op artikel 60 Faillissementsw et – deze
goederen opgeëist. In w eerw il van het vorenstaande heeft Accon AVM zich op
het standpunt gesteld reeds eigenaar te zijn gew orden, zonder aan te tonen
op w elk moment levering heeft plaatsgevonden. Zonder de curator daarin te
kennen heeft Accon AVM zich gew end tot de retentor en de goederen – na
voldoening van de openstaande facturen aan de retentor – opgehaald en
toegeëigend. De curator heeft zow el de retentor als Accon AVM aansprakelijk
gesteld voor de schade aan de zijde van de boedel als gevolg van dit
onrechtmatig handelen. Deze discussie zal in de komende periode w orden
vervolgd, w aarbij ook de Rabobank als pandhouder op voorraad betrokken zal
w orden.
De curator heeft van de retentor een voorstel ontvangen ter beslechting van
de discussie. Dit voorstel heeft de curator in overw eging. De bank zal als
pandhouder rechtstreeks de discussie met Accon AVM vervolgen.

26-10-2018
2

Tussen de curator en de retentor is een regeling getroffen inhoudende
betaling door de retentor aan de boedel van een bedrag ad € 3.500,00 tegen
finale kw ijting, w aarbij afstand is gedaan van het retentierecht. De bank zal als
pandhouder met Accon afspraken dienen te maken in verband met het
frustreren van het pandrecht.

29-01-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- div. correspondentie met Accon AVM / retentor.

27-07-2018
1

- diverse correspondente met de Rabobank.

29-01-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
N.v.t.

27-07-2018
1

Na opzegging/blokkering van de creditcard is op de boedelrekening het
resterende depotbedrag ad € 1.473,47 overgeboekt.

26-10-2018
2

Na beëindiging van de overeenkomst met Koninklijke PostNL is het aldaar nog
aanw ezige tegoed (€ 9.895,00) op de boedelrekening gestort

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

27-07-2018
1

Toelichting debiteuren
De curator is, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris,
met de pandhouder overeengekomen dat hij tegen een boedelbijdrage van
10% excl. btw zal zorg dragen voor de inning van de debiteuren.

27-07-2018
1

Incasso vindt vooralsnog plaats vanuit de vennootschap van curanda.
Na opschoning van de debiteurenlijst (met verrekeningen en oninbare
debiteuren) is in totaal een bedrag ad € 25.184,66 aan handelsdebiteuren
geïncasseerd. Een deel daarvan (facturen betreffende de w erkzaamheden na
datum faillissement) valt rechtstreeks in de boedel. Dit deel bedraagt €
5.671,88.

26-10-2018
2

Het resterende deel ad € 19.512,78 komt toe aan de bank als pandhouder.
Daarvan zal een percentage gelijk aan 10% aan de boedel toekomen in het
kader van de separatistenregeling.
Op dit moment staat aan handelsdebiteuren nog een bedrag ad € 4.247,10
open.
Ten aanzien van de aanw ezige intercompany vorderingen zal de curator in
overleg treden met de bank als pandhouder met de vraag w ie voor incasso
daarvan gaat zorgdragen
Totaal is door de curator, met betrekking tot de debiteuren van voor datum
faillissement, een bedrag ad € 23.759,88 geïncasseerd. De curator heeft over
voornoemd bedrag een boedelbijdrage ontvangen van 10% excl. btw , zijnde €
2.375,99.

29-01-2019
3

Met betrekking tot de debiteuren van na datum faillissement is een bedrag ad
€ 8.481,50 geïncasseerd. Dit bedrag valt volledig in de boedel.
De pandhouder heeft aangegeven zelf voor de incasso van de intercompany
vordering(en) zorg te dragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- correspondentie debiteuren.

27-07-2018
1

Afgew ikkeld.

29-01-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 94.507,99
De Rabobank heeft per datum faillissement een vordering op curanda van €
94.507,99.

27-07-2018
1

€ 49.000,00

29-01-2019
3

Door de incasso van de debiteuren en uitw inning van de zekerheden is de
vordering van de Rabobank inmiddels teruggelopen tot circa € 49.000,00.

De vordering van de Rabobank bedraagt heden een bedrag ad € 49.814,56.

03-05-2019
4

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

27-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft blijkens onderhandse akte d.d. 25 oktober 2016 een
rechtsgeldig pandrecht gevestigd op:

27-07-2018
1

- voorraad;
- inventaris;
- vorderingen op derden;
- domeinnaam w w w .am.nl;
De restantvordering zal de Rabobank incasseren door het pandrecht op de
intercompany vordering(en) zelf uit te w innen en zich vervolgens te verhalen
op de afgegeven borgstellingen.

29-01-2019
3

5.4 Separatistenpositie
Ja.

27-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
- leverancier voorraad (zie 3.6);
- leverancier bureaustoelen (zie 3.3).

27-07-2018
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld / retour gegeven.

29-01-2019
3

5.6 Retentierechten
Door de eigenaar van de locatie te Lichtenvoorde w aar goederen van TVA
stonden opgeslagen is een beroep gedaan op het retentierecht (zie 3.6). Door
het (zonder toestemming) afgeven van deze goederen aan een derde is het
retentierecht tenietgegaan.

27-07-2018
1

Zoals hiervoor onder 3.6 toegelicht, voert de curator overleg met de (advocaat
van de) retentor in het kader van het treffen van een regeling.

26-10-2018
2

Deze discussie is inmiddels beslecht (zie paragraaf 3.6).

29-01-2019
3

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van Reclame.

27-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 600,00

27-07-2018
1

Leverancier voorraad € 600,00 excl. btw .
€ 2.975,99

29-01-2019
3

Boedelbijdrage debiteuren € 2.375,99 excl. btw .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- correspondentie Rabobank;
- discussie Accon AVM/rententor;
- contact leveranciers.

27-07-2018
1

Afgew ikkeld.

29-01-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement zijn de activiteiten – met toestemming RC - vooralsnog
met behulp van de personeelsleden voortgezet voor zover het
w erkzaamheden betroffen die binnen afzienbare tijd afgerond konden w orden.
Dit teneinde de kans op een mogelijke doorstart levend te houden. In de
komende verslagperiode zal de curator de balans opmaken van het resultaat
van deze voortgezette activiteiten.
W erkzaamheden bestonden voornamelijk uit de inzet van personeelsleden en
het incidenteel in opdracht aannemen en uitzetten van drukw erk, w aarbij een
vaste marge van 20% w erd berekend.

6.2 Financiële verslaglegging

27-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Zie 6.1.

27-07-2018
1

Opbrengsten:

26-10-2018
2

Debiteur 1:
Debiteur 2:
Debiteur 3:
Debiteur 4:
Debiteur 5:
Debiteur 6:

€
€
€
€
€
€

266,20
586,85
2.809,62
3.569,50
523,33
726,00

Extra koopsom:

€ 1.250,00

Totaal opbrengsten:

€ 9.731,50

Kosten:
Crediteur 1:
Crediteur 2:
Crediteur 3:
Crediteur 4:
Crediteur 5:
Crediteur 6:
Crediteur 7:
Crediteur 8:
Crediteur 9:

€
€
€
€
€
€
€
€
€

217,80
212,36
4.992,46
398,09
72,36
199,65
222,54
441,65
361,19

Totale kosten:
Opbrengsten minus kosten:

€ 7.118,10
€ 2.613,40

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- opmaken overzicht resultaat.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

27-07-2018
1

6.4 Beschrijving
Na datum faillissement heeft de curator gesprekken gevoerd met een 7-tal
kandidaten die interesse hebben getoond in overname van de
bedrijfsactiviteiten van curanda als geheel, of delen daarvan, zoals alle rechten
die samenhangen met een specifieke klant of alle rechten en informatie ter
zake van het door curanda uitgegeven magazine AIM (Achterhoek Innovatie
Magazine) dan 4 keer per jaar verscheen.

27-07-2018
1

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de curator de bedrijfsactiviteiten –
na onderhandeling – heeft verkocht aan de hoogste bieder, die in totaal een
vergoeding ad € 34.000,00 heeft voldaan (€ 30.000,00 voor de goodw ill e.d.
en € 4.000,00 voor de inventaris). Uitdrukkelijk zijn de voorraad en de
debiteuren buiten de verkoop gebleven.
Deze koper heeft de intentie uitgesproken ook met het personeel in gesprek te
w illen teneinde te bezien in hoeverre aan hen een dienstverband kan w orden
aangeboden.
De opbrengst valt volledig in de boedel.
In het kader van de overname van activa is door de overnemer een
aanvullende koopsom betaald gelijk aan € 1.250,00. Dit in verband met
overlopende posten, bestaande uit w erkzaamheden die na datum faillissement
zijn uitgevoerd door w erknemers van curanda en – na de doorstart – door de
overnemer zijn gefactureerd. Deze post is verantw oord onder 6.2.

26-10-2018
2

6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

27-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 34.000,00

27-07-2018
1

Zie 6.4.

6.7 Boedelbijdrage
N.v.t.

27-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgew ikkeld.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

27-07-2018
1

De administratie w as up to date en bijgew erkt tot datum faillissement. De
rechten en verplichtingen konden uit de administratie w orden herleid.

27-07-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het jaar 2016 is op 16 juni 2017 gedeponeerd.

27-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

27-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

27-07-2018
1

De aandelen zijn volgestort.

03-05-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-07-2018
1

Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-10-2018
2

Er zijn bij nader onderzoek geen onregelmatigheden aangetroffen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

27-07-2018
1

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

26-10-2018
2

Er zijn door de curator geen rechtshandelingen aangetroffen die nader
onderzoek vereisen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek administratie.

27-07-2018
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement alsmede de
vordering van het UW V (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet
bekend.

UW V: € 26.954,69

27-07-2018
1

03-05-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 68.799,00

27-07-2018
1

€ 75.216,00

26-10-2018
2

€ 75.281,00

29-01-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
Nog niet bekend.
€ 13.682,71

27-07-2018
1
03-05-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
(nog) niet bekend.

27-07-2018
1

Niet van toepassing.

03-05-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

27-07-2018
1

34

26-10-2018
2

35

29-01-2019
3

38

03-05-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 278.114,20

27-07-2018
1

€ 292.818,91

26-10-2018
2

€ 247.412,26

29-01-2019
3

€ 249.619,75

03-05-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-07-2018
1

In de boedel zijn onvoldoende baten aanw ezig om de volledige
boedelschulden te kunnen voldoen. Het faillissement van TVA Reclame &
Communicatie B.V. zal w orden opgeheven w egens de toestand van de
boedel (gebrek aan baten).

03-05-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.

27-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

27-07-2018
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

27-07-2018
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

27-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

27-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
W erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren alsmede onderzoek
rechtmatigheid. Voorts dient de curator de discussie met Accon AVM en
retentor nog af te w ikkelen.

27-07-2018
1

- Afw ikkelen discussie retentor;
- Incasso laatste debiteuren;
- Afspraken maken bank als pandhouder ter zake van laatste openstaande
posten.

26-10-2018
2

Aan de w erkzaamheden van de curator is nagenoeg een einde gekomen. De
curator is nog in afw achting van de vordering van het UW V, w aarna het
faillissement kan w orden voorgedragen voor afw ikkeling.

29-01-2019
3

Inmiddels heeft de curator de boedel, preferente en concurrente vordering
van het UW V mogen ontvangen. Het is de curator gebleken dat er in de
boedel onvoldoende baten aanw ezig zijn om de volledige boedelschulden te
kunnen voldoen. Gelet hierop heeft de curator aan de rechtbank verzocht het
faillissement voor te dragen voor opheffing w egens de toestand van de
boedel (gebrek aan baten).

03-05-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn w aarbinnen het faillissement kan w orden afgew ikkeld, is mede
afhankelijk van de voortgang met betrekking tot het incasseren van de
debiteuren alsmede het onderzoek naar de administratie.

27-07-2018
1

Naar verw achting binnen 6 maanden.

26-10-2018
2

Naar verw achting binnen 3 maanden.

29-01-2019
3

Dit is het eindverslag.

03-05-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

