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R-C
Curator

mr. R. Giltay
mr H.A. van Beilen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Repoint B.V.

06-12-2019
1

Gegevens onderneming
Repoint B.V. is (na een doorstart) opgericht op 6 november 2014. Bestuurder
van de vennootschap is de heer J.G.F. Punt. De vennootschap heeft vier
aandeelhouders, ieder met een 25% belang.

06-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Repoint B.V. bestonden hoofdzakelijk uit het
ontw ikkelen van realtime track en trace technologiën voor zorginstellingen.
Deze technologiëen maken het (kortgezegd) mogelijk om op een eenvoudige
manier in kaart te brengen w aar diverse bedrijfsmiddelen zich binnen de
organisatie bevinden. Op deze w ijze w ordt een efficiënte inzet van
bedrijfsmiddelen bevorderd w aarmee kosten w orden gereduceerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 400.148,00

€ -3.180,00

€ 556.515,00

2018

€ 503.230,00

€ -44.287,00

€ 775.619,00

Toelichting financiële gegevens

06-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Het hoge balanstotaal w ordt voornamelijk gevormd door de activering van
ontw ikkel- en onderzoekskosten.

06-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

06-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

06-12-2019
1

€ 9.186,08

23-11-2020
5

€ 9.186,08

09-02-2021
6

€ 9.186,08

06-05-2021
7

€ 9.186,08

19-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
7-11-2019

06-12-2019
1

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

21-01-2020
2

t/m
21-1-2020
van
22-1-2020

22-04-2020
3

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

30-07-2020
4

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

23-11-2020
5

t/m
23-11-2020
van
24-11-2020

09-02-2021
6

t/m
9-2-2021
van
10-2-2021

06-05-2021
7

t/m
6-5-2021
van
7-5-2021
t/m
19-7-2021

Bestede uren

19-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 48 min

2

6 uur 18 min

3

0 uur 1 min

4

0 uur 1 min

5

5 uur 18 min

6

2 uur 48 min

7

2 uur 36 min

8

1 uur 42 min

totaal

58 uur 32 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Repoint B.V. is (na een doorstart) opgericht op 6 november 2014. Bestuurder
van de vennootschap is de heer J.G.F. Punt. De vennootschap heeft vier
aandeelhouders, ieder met een 25% belang.

06-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as Repoint B.V. als
gedaagde betrokken in een procedure tegen Vitas Young Talent B.V.. In die
procedure is op 12 november 2019 vonnis gew ezen. De curator ziet geen
aanleiding om tegen dat vonnis in hoger beroep te gaan.

06-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liepen er een aantal
verzekeringen, w aaronder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een
autoverzekering. De curator zal deze verzekeringen opzeggen.

06-12-2019
1

De curator heeft de verzekeringen inmiddels opgezegd.

21-01-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Door Repoint B.V. w ordt een bedrijfsruimte gehuurd aan de Abe
Lenstraboulevard in Heerenveen. De curator heeft de huurovereenkomst
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

06-12-2019
1

De bedrijfsruimte zal naar verw achting begin februari 2020 kunnen w orden
opgeleverd.

21-01-2020
2

De bedrijfsruimte is inmiddels opgeleverd aan de eigenaar.

22-04-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Repoint B.V. heeft de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan.
Doordat zij nog steeds in de ontw ikkelingsfase verkeerde, en de opbrengsten
nog niet voldoende w aren om de kosten maandelijkse te voldoen, is in het
verleden een deel van de door aandeelhouders beschikbaar gestelde gelden
gebruikt om de exploitatie sluitend te krijgen, hetgeen niet is gelukt. In de
afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen die
geïntereseerd w aren in overname van een (deel) van de onderneming. Met
één van de geïnteresseerde partijen is zelfs een intentieovereenkomst
gesloten. Aan deze intentieovereenkomst is uiteindelijk geen gevolg gegeven.
Omdat de aandeelhouders kenbaar hebben gemaakt dat zij niet langer bereid
zijn om gelden beschikbaar te stellen om de verlieslatende exploitatie te
blijven financieren, heeft de heer Punt besloten om surseance van betaling aan
te vragen. De curator heeft echter geconstateerd dat niet aan de lopende
verplichtingen voldaan kan w orden en dat overigens geen vooruitzicht bestaat
dat de schuldeisers voldaan kunnen w orden, reden w aarom de surseance is
omgezet in een faillissement.

06-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

06-12-2019
1

Toelichting
Repoint B.V. had 9 personeelsleden op de loonlijst staan.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

06-12-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-11-2019

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op 13 november 2019 met toestemming van de rechtercommissaris het dienstverband met al het personeel opgezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 5.000,00

€ 0,00

totaal

€ 5.000,00

€ 0,00

06-12-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft kantoorinventaris aangetroffen w elke valt onder het
bodemvoorrecht van de fiscus.

21-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft kantoorinventaris aangetroffen w elke valt onder het
bodemvoorrecht van de fiscus.

06-12-2019
1

De curator heeft de inventaris, tezamen met de voorraden en goodw ill
verkocht voor in totaal 32.500,-.

21-01-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraden

€ 17.500,00

€ 750,00

totaal

€ 17.500,00

€ 750,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een kleine hoeveelheid voorraad aangetroffen. Daarnaast is
er nog enig w erk dat uitgefactureerd dient te w orden, echter daarvoor is
noodzakelijk dat er nog een groot aantal w erkzaamheden w orden afgerond
w aarvoor in dit faillissement geen mogelijkheid is.

06-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Intellectueel eigendomsrechten en goodw ill
Mal
totaal

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 12.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Repoint B.V. bezat een aantal patenten, w elke voor faillissementsdatum zijn
verlopen.

06-12-2019
1

De curator is benaderd door een bedrijf die stelt mallen van Repoint in haar
bezit te hebben. De doorstartende partij heeft aangegeven deze mallen te
w illen huren danw el te kopen. De curator heeft haar uitgenodigd om een bod
te doen.

30-07-2020
4

Daarnaast is de curator nog in discussie met een aantal subsidieverstrekkers
over de uitkering van toegezegde subsidie. Hiertoe w as een aantal afspraken
gepland echter deze zijn in verband met de corona-crisis verplaatst.
De curator heeft de mallen met toestemming van de rechter-commissaris
verkocht voor een bedrag van 2.000,00.

23-11-2020
5

De gesprekken met de subsidieverstrekkers zullen op korte termijn w orden
hervat.
De gesprekken met de subsidieverstrekkers zijn deel hervat. De
subsidieverstrekkers vragen een nadere onderbouw ing van de onder de
regeling uitgevoerde w erkzaamheden. De curator is met de heer Punt in
overleg om te kijken hoe deze onderbouw ing kan w orden verstrekt.

09-02-2021
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw met de
subsidieverstrekkers contact gehad over de afw ikkeling van de
subsidietrajecten. Op basis van de aangeleverde onderbouw ing komen de
subsidieverstrekkers tot de conclusie dat zij niet over kunnen gaan tot
betaling. De curator zal zich in overleg treden met de heer Punt en zich
beraden over het treffen van rechtsmaatregelen.

06-05-2021
7

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

19-07-2021
8

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Handelsdebiteuren

€ 114.438,00

totaal

€ 114.438,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de debiteurenlijst prijkt een bedrag van 114.438,55 aan debiteuren. Dit
bedrag is dubieus. Een deel van de vordering betreft een Amerikaanse
vennootschap die w eigert om te betalen. Daarnaast betreft een deel van de
vordering een voorschotnota voor nog niet geleverd w erk.

06-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 66.064,57

06-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering op de failliet w egens verstrekte geldleningen
en uit hoofde van een rekening-courant verhouding

5.2 Leasecontracten
Door Repoint B.V. w erden tw ee auto's geleasd op basis van operational lease.
Deze auto's zijn inmiddels ingeleverd. Daarnaast is er een auto op basis van
financial lease. De curator zal bekijken of het de moeite loont de restant
leasetermijn in te lossen om vervolgens de auto te verkopen.

06-12-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de resterende leasetermijnen meer
bedragen dan de w aarde van de auto. De auto zal w orden geretourneerd aan
de leasemaatschappij.

21-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Door de bank zijn zekerheden bedongen, bestaande uit pandrechten op de
voorraden, inventaris en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing

06-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De bank is bereid de curator een boedelbijdrage te betalen conform de
separatistenregeling bij verkoop van de voorraad.
€ 750,00
Toelichting
De curator heeft de opbrengst van de voorraden (7.500,-) minus de
boedelbijdrage (750,-) aan de bank overgemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-12-2019
1

22-04-2020
3

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

06-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft zich een gegadigde gemeld voor een doorstart. De curator zal kijken
of hij met deze persoon overeenstemming kan bereiken.

06-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Een derde heeft zich bereid verklaard om de w erkzaamheden ten behoeve van
het UMCG af te ronden en heeft daarvoor het actief uit het faillissement
overgenomen. Voorw aarde daarbij w as w el dat een deel van het personeel
w erd overgenomen. De overnemende partijen heeft de intentie uitgesproken
om minsten 2 personeelsleden mee over te nemen.

21-01-2020
2

De doorstart is inmiddels gerealiseerd.

30-07-2020
4

6.6 Opbrengst
€ 25.000,00

30-07-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
€ 750,00

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

30-07-2020
4

In onderzoek.

06-12-2019
1

De curator heeft het administratieonderzoek nog niet kunnen afronden.

22-04-2020
3

7.2 Depot jaarrekeningen
Voorzover de curator kan nagaan zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

06-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

06-12-2019
1

De curator heeft geconstateerd dat de aandelen zijn volgestort.

30-07-2020
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Ja

06-12-2019
1

30-07-2020
4

Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-12-2019
1

Toelichting
In onderzoek
Nee
Toelichting
De curator heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van
paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

30-07-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Doornemen administratie en bankstukken

30-07-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten w aaronder de huur en loonkosten na
faillissementsdatum.

06-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 153.557,00

06-12-2019
1

€ 215.648,00

22-04-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 96.945,01

06-12-2019
1

22-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

06-12-2019
1

16

22-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.660,74

06-12-2019
1

€ 88.200,80

22-04-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog niet overzien op w elke w ijze het
faillissement zal w orden afgew ikkeld. W el voorziet hij reeds nu dat er aan de
concurrente schuldeisers geen uitkering zal kunnen plaatsvinden.

06-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- verkoop activa
- oplevering bedrijfsruimte
- nader onderzoek administratie
- inning subsidiegelden en debiteuren

06-12-2019
1

- oplevering bedrijfsruimte
- nader onderzoek administratie
- inning subsidiegelden
- inning debiteuren

21-01-2020
2

- nader onderzoek administratie
- inning subsidiegelden

22-04-2020
3

- verkoop mallen
- inning subsidiegelden

30-07-2020
4

- inning subsidiegelden

23-11-2020
5

- inning subsidiegelden

09-02-2021
6

- beraad over het treffen van rechtsmaatregelen tot inning subsidiegelden

06-05-2021

7
- nader onderzoek verschuldigdheid subsidiegelden door subsidieverstrekker.

19-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 6
maanden in beslag zal nemen.

06-12-2019
1

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 6
maanden in beslag zal nemen.

21-01-2020
2

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 4
maanden in beslag zal nemen.

22-04-2020
3

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 4
maanden in beslag zal nemen.

30-07-2020
4

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 3
maanden in beslag zal nemen.

23-11-2020
5

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 3
maanden in beslag zal nemen.

09-02-2021
6

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 3
maanden in beslag zal nemen.

06-05-2021
7

De curator verw acht dat de afw ikkeling van dit faillissement nog zeker 3
maanden in beslag zal nemen.

19-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-07-2021
8

