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Algemene gegevens
Naam onderneming
W erbri Medical Systems B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W erbri Medical
Systems B.V. statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5709 EK)
Helmond aan Rakthof nr. 15, ingeschreven in bet handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 17096582 (hierna: “W erbri Medical Systems” of
“gefailleerde”).

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsomschrijvingen in de Kamer van Koophandel luiden: “Groothandel in
medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische
artikelen en laboratoriumbenodigdheden” en “Handelsbemiddeling
gespecialiseerd in overige goederen”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 2.896.440,00

€ -182.176,14

2018

€ 3.158.174,00

€ -521.227,00

€ 2.183.346,00

2017

€ 3.611.057,00

€ -104.188,00

€ 2.530.098,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

03-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is bijgew erkt tot en met 31 december 2019. Over 2020 is
geen of onvoldoende administratie gevoerd. De gegevens zijn ontleend aan de
vastgestelde jaarrekening 2018 en de interne balans- en w inst en
verliesrekening over 2019.

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 116.157,59

03-04-2020
1

€ 135.093,72

29-09-2020
2

€ 121.730,14

25-03-2021
3

€ 121.844,86

24-09-2021
4

Verslagperiode
van
17-3-2020

03-04-2020
1

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

29-09-2020
2

t/m
15-9-2020
van
16-9-2020

25-03-2021
3

t/m
28-2-2021
van
1-3-2021
t/m
24-9-2021

Bestede uren

24-09-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 10 min

2

55 uur 45 min

3

11 uur 55 min

4

4 uur 5 min

totaal

128 uur 55 min

Toelichting bestede uren
57 uren en 10 minuten
Verw ezen w ordt naar de ingediende urenspecificatie.

03-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is W BM Holding B.V.
(KvK: 63103745) w aarvan op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder de
heer W .A. Brettler w as, die op 13 maart 2020 is overleden.

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Naar aanleiding van tw ee ontslagen op staande voet w erden met tw ee Duitse
w erknemers procedures gevoerd over de vraag of de ontslagen in rechte
stand zouden houden. Na beoordeling van de relevante stukken heeft de
curator de ontslagen op staande voet ingetrokken en kenbaar gemaakt dat hij
niet bereid is tot het overnemen van de in Duitsland daarover gevoerde
procedures.

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde verklaart diverse verzekeringen bij uiteenlopende partijen te
hebben afgesloten. Alle verzekeringen zijn per datum faillissement opgezegd,
zulks met uitzondering van de verzekeringen die betrekking hebben op het
onroerend goed en de inventaris/voorraad. Ter zake de verzekeringen die zijn
opgezegd is om restitutie van de betaalde premie verzocht.

03-04-2020
1

Verslag 2:
De premierestitutie dient nog ontvangen te w orden.

29-09-2020
2

Verslag 3:
De afrekening van de verzekeringen heeft plaats gevonden en een deel van de
door de boedel betaalde premies is aan de boedel gerestitueerd.

25-03-2021
3

1.4 Huur

1.4 Huur
De bedrijfsruimte w ordt gehuurd van W erbri Trading B.V. Uit het jaarverslag
2018 volgt dat er een huurverplichting is aangegaan ten bedrage van €
120.000,- per jaar.

03-04-2020
1

Verslag 2:
Na de veiling van de inventaris/machines is het pand op 10 juli 2020 verkocht
en geleverd aan een derde, w aarmee de huur tussen W erbri Tradin B.V. en
W erbri Medical Systems B.V. beëindigd w erd.

29-09-2020
2

Verslag 3:
Voor zover mogelijk zal de huur over de boedelperiode door de boedel van
W erbri Medical Services b.V. betaald w orden aan de boedel van W erbri Trading
B.V.

25-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
W erbri Medical Services B.V. kampte volgens de (eigen) aanvraag w aarop het
faillissement w erd uitgesproken al enige tijd met een afnemende omzet/afzet
van medische apparatuur in een steeds competitievere markt. Gefailleerde
richtte zich op de Duitse markt. Vanw ege deze afnemende markt en mede
vanw ege de slechte gezondheid van de bestuurder zag de aandeelhouder /
bestuurder zich genoodzaakt om het faillissement van de holding, van
gefailleerde en van de vastgoedvennootschap W erbri Trading B.V. aan te
vragen.

03-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

03-04-2020
1

Toelichting
8, w aarvan tw ee uit Duitsland

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

03-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-3-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Nadat daartoe een machtiging is afgegeven is zow el het Nederlandse als
Duitse personeel ontslagen. Het personeel is, op een personeelslid na, betaald
tot en met het salaris over de maand februari 2020. Met het UW V is informatie
uitgew isseld en de Duitse w erknemers is medegedeeld dat zij zich ook dienen
te w enden tot het “Bundesagentur für Arbeit”

03-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

03-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris en machines (bodemzaken)

€ 21.026,70

Auto’s en andere niet bodemzaken

€ 25.674,69

totaal

€ 46.701,39

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
W erbri Medical Systems B.V. heeft 3 auto’s in eigendom.
Voorts is er een geringe hoeveelheid kantoorinventaris en machines /
stellingen aanw ezig, die deels als bodemzaken aangemerkt kunnen w orden.

03-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op dit moment is de fiscale positie niet bekend; doch voor zover zij een
vordering heeft komt haar het bodemvoorrecht op de bodemzaken toe.

03-04-2020
1

Verslag 3:
De belastingdienst heeft ruim € 120.000,- aan vorderingen ter verificatie
ingediend, terw ijl de vordering van de bank als pandhouder is ingelost.

25-03-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Met de Bank is overleg gevoerd. De inventaris/voorraad is bekeken door een
veilingbureau, zulks vooruitlopend op een te houden internetveiling. Derden
die rechten ten aanzien van bepaalde machines kunnen uitoefenen zijn
benaderd om hun respectievelijke eigendommen op te halen.
Het personeel is in de gelegenheid gesteld om de door hen gebruikte telefoons
– mede vanw ege de daarop staande privacy gegevens – te kopen voor een
marktconforme prijs. 5 personeelsleden hebben dit aanbod aanvaard en per
persoon € 250,- aan de boedel betaald.

03-04-2020
1

Verslag 2:
Door Troostw ijk Auctions B.V. is een internetveiling gehouden in opdracht van
de curator. In totaal heeft dat ruim € 45.000,- opgebracht. De veilingkosten en
de opruimingskosten bedroegen bijna € 11.000,-

29-09-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Onderdelen / spareparts
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Sinds eind 2019 heeft de directeur, zulks mede vanw ege zijn gezondheid, zich
genoodzaakt zien om de voorraad w aaronder bepaalde scanapparatuur voor
zoveel mogelijk te verkopen, hetgeen betekent dat een groot deel van de nog
aanw ezige voorraad minder courant is.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

03-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Het veilingbureau heeft de voorraad in ogenschouw genomen. Het
veilingbureau Troostw ijk / BVA Auctions is na overleg met de Bank als
pandhouder opdracht gegeven de veiling uit te voeren.

03-04-2020
1

Verslag 2:
De opbrengst van de voorraad is verantw oord onder de opbrengst
machines/inventaris, nu derden geen rechten ten aanzien van de opbrengst
voorraad en/of inventaris kunnen doen gelden.

29-09-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo

€ 114.632,52

Kasgelden

€ 275,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 114.907,52

€ 0,00

Toelichting andere activa
Op een Duitse bankrekening stond ten tijde van het faillissement een saldo
van ruim € 114.000.

03-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft het banksaldo overgeboekt naar de faillissementsrekening en
de kasgelden afgestort bij de Bank.

03-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Handelsdebiteuren

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.094,00

Rekening-courant W MB Holding B.V.

€ 704.297,54

Rekening-courant W erbri Trading B.V.

€ 402.900,58

totaal

Opbrengst

€ 1.124.292,12

Toelichting debiteuren
De handelsdebiteuren zijn ontleend aan de balans ultimo 2020 en nadere
informatie van de boekhouder. Omdat over 2020 geen deugdelijke
administratie is gevoerd zijn de vorderingen op de gelieerde vennootschappen
ontleend aan de balans per ultimo 2019.

03-04-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 2:
Aan handelsdebiteuren is geïnd een bedrag van € 15.580,16. Het restant ad. €
1.513,84 is door 2 tw ee debiteuren voldaan door een beroep op verrekening.

29-09-2020
2

Verslag 3:
De rekeningcourant vorderingen op de gelieerde vennootschappen zijn
oninbaar.

25-03-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 666.432,06

03-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 666.432,06.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
De vordering van de Rabobank is volledig voldaan vanuit de opbrengst van het
verkochte bedrijfspand (eigendom van W erbri Trading B.V.)

29-09-2020
2

5.2 Leasecontracten
Met betrekking tot tw ee faxapparaten, een frankeermachine en een
w aterkoeler zijn leasecontracten afgesloten. Met betrekking tot
ophaalcontainers zijn huurcontracten afgesloten.

03-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Bank komt een recht van hypotheek toe op het bedrijfspand dat in
eigendom toebehoort aan W erbri Trading B.V. en dat is gelegen aan de
Rakthof nr. 15 te Helmond.
Voorts heeft de bank aangegeven een pandrecht op de voorraden en
inventaris te hebben.

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de verpande goederen komt de bank toe, tenzij de fiscus
vorderingen heeft. In dat geval komt de opbrengst van de bodemzaken via de
boedel aan de fiscus toe.

03-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Mede omdat courante voorraad niet is aangetroffen zou er geen sprake zijn
van goederen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Tot op heden
heeft zich ook nog geen crediteur met een beroep op eigendomsvoorbehoud
gemeld.

03-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor zover nodig zal een boedelbijdrage verschuldigd zijn conform de
separatistenregeling.

03-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft diverse malen overleg gehad met de Rabobank en de van
haar ontvangen stukken bestudeerd.

03-04-2020
1

Verslag 2:
De curator heeft frequent met de Bank gesproken over de veiling / verkoop van
de goederen. Tussentijds w erd de vordering van de bank voldaan door de
inning van de opbrengst van de verkoop van het bedrijfspand, w aarmee de
pandrechten van de bank op de inventaris, voorraad, debiteuren vrij vielen.

29-09-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing

03-04-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot 31 december 2019 is aan de administratieverplichting voldaan en de
rechten na 1 januari 2020 kunnen relatief eenvoudig aan de hand van de te
verw erken administratie w orden gekend, zodat aan de boekhoudverplichting is
voldaan.

03-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen w erd immer tijdig opgemaakt en gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap w erd opgericht in 1997. Voor zover niet aan de
volstortingsverplichting is voldaan, is een eventueel daarmee verband
houdende vordering verjaard.

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk w ordt dit onderzocht.

03-04-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk w ordt dit onderzocht.

03-04-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De administratie is aan een quick scan onderw orpen.

03-04-2020
1

Verslag 2:
Tot op heden is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is de
bestuurder kort voor het uitspreken van faillissement overleden zodat het ook
w einig opportuun is om ter zake nader onderzoek te verrichten. De
nalatenschap van w ijlen de bestuurder is negatief en de erfgenamen hebben
de nalatenschap verw orpen. Voorts heeft de curator namens W erbri Trading
B.V. nog een substantiële vordering op deze nalatenschap.

29-09-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
P.M.
Huur : P.M.

Toelichting
Verslag 3 :
UW V : € 35.712,50

03-04-2020
1

25-03-2021
3

Huur : € 36.300,Bundesagentur : P.M.

Toelichting
Verslag 4 :
UW V : € 107.137,51
Huur : € 36.300,Bundesagentur : P.M.

24-09-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 445,00

03-04-2020
1

€ 120.447,00

29-09-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 86.651,48

03-04-2020
1

25-03-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
1

03-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
37

03-04-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 206.478,69

03-04-2020
1

Toelichting
Volgens de interne balans ruim € 2.000.000,- w aaronder ruim € 1.500.000,aan W erbri Medical Systems GmbH.
€ 861.327,48

29-09-2020
2

€ 873.522,45

25-03-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is de w ijze van afw ikkeling nog niet bekend.

03-04-2020
1

Verslag 2:
Een uitkering aan de concurrente crediteuren lijkt niet mogelijk. Of er een
uitkering aan de preferente crediteuren kan plaats vinden is nog onbekend, nu
de vorderingen van het UW V nog niet bekend zijn.

29-09-2020
2

Verslag 3:
Een uitkering aan de crediteuren is niet mogelijk. Het faillissement zal w egens
gebrek aan baten w orden opgeheven.

25-03-2021
3

Verslag 4:
De preferente boedelschulden ( met name de schuld aan het UW V) kunnen
w orden voldaan. Voorts lijkt een deel van de concurrente boedelschuld (huur
aan W erbri Trading) voldaan te kunnen w orden. De faillissementscrediteuren
kunnen niet geheel of gedeeltelijk voldaan w orden.

24-09-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren , bekend aan de hand van de administratie hebben een mailing
van de curator gehad met het verzoek om hun respectievelijke vorderingen en
verdere aanspraken kenbaar te maken.

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

03-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en
vereffeningshandelingen. De komende periode zal de nadruk liggen op:
• Verkopen onroerend goed (eigendom gelieerde vennootschap)
• Verkoop inventaris/voorraad
• Onderzoek administratie
• Debiteureninning
• Gebruikelijke w erkzaamheden

03-04-2020
1

Verslag 2:
Zodra het UW V haar vordering ter verificatie heeft aangemeld en Centraal
Beheer de betaalde verzekeringspremies heeft gerestitueerd, kan het
faillissement w orden afgew ikkeld.

29-09-2020
2

Verslag 3:
Zodra duidelijk is of de Duitse w erknemers nog boedelaanspraken hebben, kan
het faillissement w orden afgew ikkeld.

25-03-2021
3

Verslag 4:
Alle w erkzaamheden zijn afgerond, zodat dit verslag als het eindverslag
aangemerkt kan w orden.

24-09-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet bekend w anneer het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

03-04-2020
1

Verslag 2:
Zodra het UW V haar vorderingen heeft ingediend, kan het faillissement w orden
afgew ikkeld.

29-09-2020
2

Verslag 3:
Hoew el het UW V haar vordering heeft ingediend, hebben de Duitse
w erknemers en/of het Bundesagentur dat nog niet gedaan, zodat zij daarvoor
benaderd zijn. Een definitieve reactie is van hen nog niet ontvangen.

25-03-2021
3

Verslag 4:
De Duitse w erknemers en/of het Bundesagentur hebben aangegeven geen
vorderingen op de boedel te hebben, zodat het faillissement voor afw ikkeling
gereed is.

24-09-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

