
Algemeen

Gegevens onderneming

Brepo B.V.

Activiteiten onderneming

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; bewerken van relatiegeschenken.

Omzetgegevens

2015: € 1.327.400,00
2014: € 1.217.099,00
2013: € 1.228.466,00
2012: € 1.422.576,00
2011: € 1.527.857,00

Personeel gemiddeld aantal

15

Saldo einde verslagperiode

€ 44.353,24

2. € 89.416,61

3. € 92.916,04

Verslagperiode

4 april 2017 tot en met 10 mei 2017

2. 11 mei 2017 tot en met 16 augustus 2017

3. 17 augustus t/m 13 november 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012364:F001

04-04-2017

mr.   van Vugt

Curator: mr. K. van de Peppel

Insolventienummer: F.16/17/166
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Bestede uren in verslagperiode

1. 97:54

2. 53:36

3. 17:42

Bestede uren totaal

1. 97:54

2. 151:30

3. 184:54

Toelichting

 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Brepo B.V. is volgens het handelsregister op 31 mei 2007 
opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Brepo Machines B.V. Brepo 
Beheer B.V. is enig aandeelhouder van Brepo Machines B.V. Deze vennootschap wordt 
bestuurd door Quass B.V., waarvan de heer P. Broek bestuurder is en Trousers B.V., waarvan 
de heer D. Broek aandeelhouder is. Beide vennootschappen houden 50% van de aandelen in 
Brepo Beheer B.V.

1.2 Winst en verlies

2015: € 20.439,00 verlies
2014: € 72.336,00 verlies
2013: € 80.443,00 verlies
2012: € 31.909,00 verlies
2011: € 99.103,00 verlies

1.3 Balanstotaal

2015: € 185.567,00
2014: € 192.542,00
2013: € 199.699,00
2012: € 243.801,00
2011: € 278.242,00
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1.4 Lopende procedures

1. Er is geen sprake van lopende procedures die tegen of door curanda aanhangig zijn 
gemaakt.

1.5 Verzekeringen

1. Curanda heeft de navolgende verzekeringen:
 - Collectieve ongevallenverzekering 
 - Collectieve WGA-gat verzekering 
 - Verzuimverzekering 
 - Zekerheidcombinatie bedrijven 

De eerste drie genoemde verzekeringen zijn per 4 april 2017 beëindigd. 

Met de verzekeringsmaatschappij zal worden overlegd in hoeverre en in welke vorm de 
zekerheidscombinatieverzekering kan worden voortgezet. Deze heeft o.a. betrekking op de 
aanwezige activa.

2. Nadat alle zaken zijn verkocht, zijn alle verzekeringen beëindigd.

1.6 Huur

1. Curanda verricht haar werkzaamheden in een bedrijfspand dat in eigendom toebehoort aan 
de grootmoeder. Er werd al geruime tijd geen huur meer voldaan.

1.7 Oorzaak faillissement

1. In 2008 kreeg Brepo B.V. last van de crisis. Door het investeren in nieuwe technieken, zoals 
borduren en transfereren, wisten zij nieuwe klanten naar zich toe te trekken. Begin 2009 
verloor zij een van de grootste klanten (15% van de omzet). Hierdoor moest curanda afscheid 
nemen van 8 van de 30 personeelsleden. 
Toen meerdere leveranciers besloten om hun eigen productiecentra uit te breiden of op te 
zetten in Polen en Roemenië, verloor curanda niet alleen die klanten, maar ook een deel van 
de productie die wederverkopers normaal bij haar zouden doen. Een tweede reorganisatie was 
nodig in 2012/2013. Redmiddel was het opzetten van webshops voor klanten en het op 
voorraad houden van de aangeboden producten. 
In 2014 verliet wederom een grote klant curanda (Nike). Deze klant was goed voor 13% van 
de omzet. Wederom moest afscheid genomen worden van personeel. Deze klant kwam in 
2015 weer terug, maar beëindigde in augustus 2016 opnieuw de samenwerking vanwege het 
stopzetten van de complete Nike Golf lijn (curanda bedrukte golfballen voor heel Europa).

Het wederom wegvallen van deze klant (10% van de omzet) en het langzaam uit de 
bedrijfskolom weggedrukt worden door een veranderende markt, heeft wederom tot een grote 
omzetdaling geleid. Dit tezamen met het omzetverlies heeft geleid tot een steeds slechtere 
liquiditeitspositie. Aanwas van nieuwe klanten en  besparingen op algemene kosten heeft dit 
niet goed kunnen maken. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

15

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

16

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter-commissaris is op 5 april 2017 het ontslag van de 
werknemers aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben met name bestaan uit het toespreken van de werknemers en het 
organiseren van een vervroegde intake door het UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

1. Aan curanda behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

1. Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

1. Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

1. Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

1. Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

1. Curanda beschikt over een bedrijfsinventaris. De machines zijn jaren geleden 
ondergebracht in de moedervennootschap Brepo Machines B.V. In opdracht van de Rabobank 
(pandhouder) heeft een taxatie plaatsgevonden.
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2. Uit nader onderzoek van notariële gegevens, die mij in deze verslagperiode ter beschikking 
zijn gesteld, is mij ten aanzien van de machines het navolgende gebleken. 

In 2007 hadden de bestuurders het plan opgevat om een nieuw bedrijfspand te laten bouwen. 
Met het oog op deze investeringen, welke uiteindelijk geen doorgang hebben gevonden,  
hebben de bestuurders op aanraden van hun fiscalist besloten het bedrijf te herstructureren. 
Dit ter spreiding van de risico’s. 

De onderneming werd aanvankelijk slechts gedreven door Brepo B.V., opgericht in 2002 . 
Brepo B.V. werd op 31 mei 2007 omgedoopt naar Brepo Machines B.V. onder gelijktijdige 
oprichting van Brepo B.V. (nieuw). De onderneming van Brepo Machines B.V.  (Brepo B.V. 
oud) met uitzondering van de machines en installaties, is ter volstorting van de aandelen bij 
notariële inbrengakte van die datum ingebracht in Brepo B.V. (nieuw). Brepo Machines 
B.V./Brepo (oud) heeft Brepo B.V. (nieuw) opgericht en houdt 100% van de aandelen. 

De machines en installaties zijn achtergebleven in Brepo Machines B.V. (Brepo B.V. oud). Mij 
was al uit  de jaarstukken van curanda gebleken dat deze geen aanwezigheid van machines of 
installaties vermelden. Zij maken daardoor geen onderdeel uit van de boedel.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

1. Nog niet bekend. Op dit moment is een biedingsprocedure gaande waarbij niet alleen de 
activa van curanda, maar ook de machines van Brepo Machines B.V. wordt aangeboden.

2. De inventaris is verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 26.490,24 ex btw.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

1. Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken.

2. Hiervan is geen sprake meer omdat de gehele vordering van de Rabobank, zijnde 
pandhouder, is voldaan uit de verpande zaken, waarna een surplus voor de boedel resteerde.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

1. De vordering van de fiscus met bodemvoorrecht bedraagt € 22.340,00 zodat ik op grond 
van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de belastingdienst dien te behartigen.

2. De opbrengst van de inventaris/bodemzaken is betaald aan op de faillissementsrekening. 
Daarnaast is de volledige vordering van de Rabobank voldaan uit de opbrengst van de 
verpande zaken (de voorraad van curanda, een deel vorderingen van curanda en de machines 
van Brepo Machines B.V.). Daarmee zijn de belangen van de fiscus behartigd. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

1. Verkoopwerkzaamheden bestaande uit het organiseren van een biedingsprocedure.

2. Het verkopen van de activa aan de hoogste bieder. 
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

1. Ik heb in de bedrijfsruimte van curanda voorraden aangetroffen. De voorraad bestaat 
voornamelijk uit aangebroken verpakkingen garen en verf. In opdracht van de bank is een 
taxatie uitgevoerd.

Ten tijde van het faillissement was sprake van onderhanden werk ter waarde van ongeveer € 
30.000,00. Met toestemming van de rechter-commissaris is dit werk zoveel mogelijk 
afgemaakt. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

1. Voorraden: Nog niet bekend. Op dit moment is een biedingsprocedure gaande waarbij niet 
alleen de activa van curanda, maar ook de machines van Brepo Machines B.V. wordt 
aangeboden.
Onderhanden werk: Uiteindelijk is gebleken dat het onderhanden werk ter waarde van € 
20.018,54 kon worden afgemaakt. 

2. De voorraden zijn verkocht voor een koopsom van € 1.788,43 ex btw. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

1. Met de bank is een boedelbijdrage afgesproken.

2. Hiervan is geen sprake meer omdat de gehele vordering van de Rabobank, zijnde 
pandhouder, is voldaan uit de verpande zaken, waarna een surplus voor de boedel resteerde.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

1. Voorraden: Verkoopwerkzaamheden bestaande uit het organiseren van een 
biedingsprocedure.
Onderhanden werk: Zoveel mogelijk afmaken van het onderhanden werk.

2. In deze verslagperiode zijn de voorraden verkocht aan de hoogste bieder. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

1. De andere activa kunnen omschreven worden als de goodwill, domeinnaam en 
handelsnaam.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

1. Nog niet bekend. Op dit moment is een biedingsprocedure gaande waarbij niet alleen de 
activa van curanda, maar ook de machines van Brepo Machines B.V. wordt aangeboden.

2. Vooralsnog zijn deze activa niet verkocht.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
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1. Andere activa: Verkoopwerkzaamheden bestaande uit het organiseren van een 
biedingsprocedure.

2. Getracht is deze activa in het kader van de biedingsprocedure te verkopen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

1. Ten tijde van het faillissement was er sprake van een totale debiteurenpositie van € 
94.080,56 

4.2 Opbrengst

1. Inmiddels is op de bankrekening van curanda een bedrag van € 39.452,32 voldaan en op de 
faillissementsrekening een bedrag van € 25.308,86.

2. Inmiddels is op de bankrekening van curanda een bedrag van € 49.410,20 voldaan en op 
de faillissementsrekening een bedrag van € 37.512,11. Het openstaande saldo bedraagt 
€ 3.772,57. In de aankomende verslagperiode zullen incassowerkzaamheden worden verricht 
ten aanzien van deze debiteuren. 

3. In totaal is een bedrag van € 88.531,25 ontvangen. Een bedrag van € 4.274,71 moet 
worden afgeschreven in verband met economische omstandigheden/faillissement 
debiteur/verrekend met tegenvordering of schadevergoeding. Het openstaande saldo 
bedraagt € 938,55.
In de aankomende verslagperiode zullen de incassowerkzaamheden worden voortgezet.

4.3 Boedelbijdrage

1. Met de Rabobank is een boedelbijdrage afgesproken.

2. Hiervan is geen sprake meer omdat de gehele vordering van de Rabobank, zijnde 
pandhouder, is voldaan uit de verpande zaken, waarna een surplus voor de boedel resteerde.

4.4 Werkzaamheden

De werkzaamheden hebben bestaan uit het aanschrijven van de debiteuren met het verzoek 
de vordering van curanda te voldoen. 

De werkzaamheden hebben bestaan uit het corresponderen met debiteuren.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda is met de Rabobank Amersfoort Eemland een rekening-courantkredietovereenkomst 
aangegaan. Ten tijde van het faillissement bedroeg de vordering van de bank: € 138.449,48.

2. De vordering van de bank is volledig voldaan uit de opbrengst van een deel van de 
debiteuren en de opbrengst van de machines van Brepo Machines B.V. 

5.2 Leasecontracten

1. Curanda had met betrekking tot een Volkswagen personenauto een operational 
leaseovereenkomst gesloten. In deze verslagperiode is deze auto ingeleverd. Ik ben in 
afwachting van een eindafrekening.

2. Inmiddels is de vordering van de leasemaatschappij opgenomen op de lijst van voolopig 
erkende concurrente vorderingen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

1. In verband met voornoemde rekening-courantkredietovereenkomst heeft de bank een 
pandrecht bedongen op de inventaris, voorraden en debiteuren van curanda en de machines 
van Brepo Machines B.V. 

5.4 Separatistenpositie

1. In overleg met de bank is besloten de activa van curanda en Brepo Machines B.V. 
onderhands te verkopen. Daartoe organiseer ik een biedprocedure.

2. Inmiddels zijn alle materiële activa verkocht. 

5.5 Boedelbijdragen

1. Ik heb met de Rabobank een boedelbijdrage afgesproken.

2. N.v.t. vanwege de voldoening van de vordering van de Rabobank. De boedelbijdrage die ik 
met Brepo Machines B.V. heb afgesproken bedraagt € 3.752,38.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover klanten of leveranciers van curanda een beroep hebben gedaan op een 
eigendomsrecht zijn de betreffende zaken aan hen uitgeleverd wanneer zij dit recht geldend 
konden maken.

5.7 Retentierechten

Er is geen sprake geweest van crediteuren die een beroep konden doen op een retentierecht.
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5.8 Reclamerechten

Er is geen sprake van crediteuren die aanspraak kunnen maken op een vordering uit hoofde 
van een recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

1. Met toestemming van de rechter-commissaris en de Rabobank is het onderhanden werk 
zoveel mogelijk afgemaakt. Er was sprake van onderhanden werk ten bedrage van circa € 
30.000,00. Van het onderhanden werk dat bestond op de datum van het faillissement is ook 
een deel niet uitgevoerd vanwege het feit dat sommige klanten hun opdrachten introkken.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
1. Uit hoofde van het onderhanden werk is de navolgende opbrengst gegenereerd: € 
17.893,54.
Er hoefden geen (inkoop)kosten worden betaald.

2. Uit hoofde van het onderhandenwerk is een bedrag van € 20.018,54 incl. btw gefactureerd, 
waarvan nog een bedrag van ongeveer € 200,00 dient te worden voldaan.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

1. Het laten afmaken van het onderhanden werk.

2. Het onderhanden werk is deze verslagperiode afgewikkeld. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

1. Op dit moment is een biedingsprocedure gaande waarbij niet alleen de activa en activiteiten 
van curanda, maar ook de machines van Brepo Machines B.V. worden aangeboden.

2. In deze verslagperiode zijn de materiële activa van curanda en Brepo Machines B.V. 
verkocht. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

1. Nog niet van toepassing.

2. Er is niet gebleken van interesse voor een doorstart. 
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6.6 Doorstart: Opbrengst

1. Nog niet van toepassing.

2. N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

1. Nog niet van toepassing.

2. N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

1. Het organiseren van een biedingsprocedure.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De middellijk bestuurders hebben de administratie van curanda overgelegd. De 
administratie zal worden beoordeeld op onregelmatigheden.

2. De administratie wordt onderworpen aan een onderzoek. Ik hoop dat de resultaten van dit 
onderzoek in de aankomende verslagperiode bekend zijn. 

3. In deze verslagperiode zijn de resultaten van het onderzoek naar de administratie 
voorgelegd aan de middellijk bestuurders. Er is inmiddels overleg geweest met de 
accountant over de beantwoording van de gestelde vragen. Ik verwacht in de 
aankomende verslagperiode een schriftelijke reactie.

7.2 Depot jaarrekeningen

1. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat de jaarrekeningen 
over de periode 2012 tot en met 2015, met uitzondering van de jaarrekening over het jaar 
2013, tijdig zijn gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

1. Niet van toepassing vanwege de omvang van de onderneming.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

1. De betreffende gegevens zijn opgevraagd.

2. De volstorting heeft plaatsgevonden door inbreng van de onderneming van Brepo B.V. met 
uitzondering van de machines en installaties. Gegevens met betrekking tot deze inbreng zijn 
opgevraagd bij de notaris. 
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

1. Hierna zal onderzoek worden verricht.

2. Hiernaar wordt onderzoek verricht.

7.6 Paulianeus handelen

1. Vooralsnog is mij niet gebleken van paulianeus handelen, maar of daarvan sprake is zal ook 
moeten blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek naar de administratie.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

1. € 0,00

2. € 0,00

3. € 0,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

1. € 22.340,00

2. € 22.340,00

3. € 22.340,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

1. € 0,00

2. € 0,00

3. € 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren

1. € 0,00

2. € 0,00
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€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1. Volgens de meest recente crediteurenlijst die de middellijk bestuurders hebben overgelegd, 
is er 51 crediteuren.

2. De crediteurenlijst bevat de vorderingen van 31 crediteuren. 

3. Inmiddels hebben 32 crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1. Volgens de meest recente crediteurenlijst die de middellijk bestuurders hebben overgelegd, 
is er sprake van een openstaand bedrag van € 48.230,91 uit hoofde van 
crediteurenvorderingen. 

2. Inmiddels hebben 31 crediteuren in totaal een bedrag van € 33.056,74 aan vorderingen 
ingediend. 

3. € 33.159,59

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. Nog onbekend.

2. Nog onbekend. 

3. nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen.

2. De vorderingen van de crediteuren die hebben gereageerd zijn in behandeling genomen. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

1. De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

2. De termijn van afwikkeling is nog onbekend. 

3. De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

1. De navolgende activiteiten dienen nog plaats te vinden:
- verkoopactiviteiten activa curanda;
- incassowerkzaamheden debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren.

2.De navolgende activiteiten dienen nog plaats te vinden:
   - incassowerkzaamheden;
   - rechtmatigheidsonderzoek administratie;
   - inventariseren crediteuren. 

3. De navolgende activiteiten dienen nog plaats te vinden:
- incassowerkzaamheden;
- rechtmatigheidsonderzoek administratie;
- inventariseren crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden. 

10.4 Werkzaamheden

Pagina 13 van 
13

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-11-2017Datum:Nummer: 3


