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A sociedade BOOM FACTORY – LDA – requereu junto do Comarca de Braga - 

Vila Nova de Famalicão, a instauração de Processo Especial de Revitalização, nos 

termos previstos nos artigos 1 n.º 2 e n.º 17-A a 17-I do Decreto-Lei n.º 53/2004 de 

18 de Março, com redação que lhe foi conferida pela Lei 16/2012, de 20 de Abril. 

O despacho a que se refere a al. a) do n.º 3 do artigo 17.º-C foi publicado 

no portal Citius na data de 16/02/2017. 

 

DADOS DA EMPRESA: 

BOOM FACTORY – LDA. 

Sede: Centro Empresarial de Braga – Rua Professor Henrique Barros, Lote B1 

4750-319 Braga 

NIF:510 457 975 

Capital Social: 5.000,00€ 

Natureza Jurídica: Sociedade Por Quotas 

 
Administrador Judicial Provisório 
 

Nome: Dr. Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva 

Morada: Rua do Agrelo, Nº236 4770-831 Castelões VNF 

Telem: 252 921 115 

 Email: geral@nunooliveiradasilva.pt  

 

1- Finalidade do Plano de Revitalização / Medida de 
Transmissão de Todos os Ativos e Passivos 

 

A finalidade deste plano de Revitalização, onde é proposta a transmissão de 

todos os ativos e passivos da devedora, é apresentar um conjunto de medidas, 

cuja concretização permita gerar um fluxo monetário superior ao que seria 

mailto:geral@nunooliveiradasilva.pt
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possível de obter, caso não fossem apresentadas, nomeadamente pela 

simples liquidação do activo, e que permita assim maximizar o pagamento 

das dívidas aos credores, revitalizando, dessa forma, a sociedade. 

Com efeito a empresa vem apresentando um problema de liquidez, que 

resulta na impossibilidade de solver os seus compromissos de curto prazo e 

que se deveu em grande parte à retracção do mercado, constrangimentos 

financeiros e gestão de cobrança de dívidas. 

A crise global que ocorreu nos últimos anos, tem afetado a atividade não 

permitindo à Boom Factory aumentar as suas vendas e consequentemente 

equilibrar as suas contas. A redução da referida margem de exploração, a 

incobrabilidade por parte de alguns clientes, bem como o aumento 

substancial do preço do acesso ao crédito por parte das instituições 

financeiras, tiveram consequências nos níveis de rentabilidade e liquidez da 

empresa, tendo esta cada vez mais dificuldade em solver os seus 

compromissos de curto prazo. 

A concretização deste Plano, com a medida de transmissão dos ativos e 

passivos aqui proposta, permitirá reestruturar o passivo de curto prazo para 

médio longo prazo, dotando a empresa, que vai adquirir o 

“estabelecimento” de liquidez que lhe permita dar continuidade, de uma 

forma estável à sua atividade.  

Os meios de satisfação dos credores serão obtidos através da recuperação 

dos titulares da empresa, nomeadamente, pelos proveitos por estes gerados. 
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2- A Empresa 

 

A sociedade por quotas, Boom Factory, Lda, NIPC 510457975, com sede no 

Centro Empresarial de Braga – Rua Professor Henrique Barros, Lote B1 4750-

319 Braga, tendo sido registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Braga, com o capital social de €5.000,00 (cinco mil euros), integralmente 

realizado. 

Desde a sua fundação que a empresa tem como vocação atuar na área de Trading e 

agenciamento Têxtil.  

A empresa BOOM FACTORY está inserida no grupo de empresas BOOM BAP. Tendo 

em conta a redução muito significativa da área de negócio em que esta empresa do 

grupo atua, agenciamento Têxtil, deixou de fazer sentido manter esta unidade de 

forma individual com os encargos que a mesma acarreta. 

 

 

Assim, a medida aqui apresentada passa por fazer a transmissão de todos os Ativos 

e Passivos desta sociedade para outra empresa do grupo, em que a gestão e os capitais 

são comuns. 
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3-  Medida de Transmissão de Todos os Ativos e Passivos 

 

Não constituindo solução por si só um PER, visto a atividade desta empresa ser 

agora muito reduzida, o cenário da BOOM FACTORY entrar a curto prazo em processo 

de Insolvência, pode ser contrariado com a medida de transmissão de todos os seus 

ativos e passivos, aqui apresentada. Afigura-se esta como a mais benéfica para os 

demais credores. 

 

Em baixo Demonstração de Resultados de 2016 da BOOM FACTORY onde 

mostra o insuficiente volume de negócios e consequente resultado negativo, que a 

impede de gerar meios libertos para pagar o seu passivo. 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 2016

DEZEMBRO

2016

Vendas e serviços prestados 286.383,74      

Subsídios à exploração 8.300,55           

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 169.177,70 -     

Fornecimentos e serviços externos 84.406,06 -        

Gastos com o pessoal 41.009,58 -        

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 12.721,81 -        

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 28.152,45 -        

Provisões (aumentos/reduções)

Outras Imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor 100,78 -             

Outros rendimentos e ganhos 26.680,96         

Outros gastos e perdas 19.023,07 -        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 33.226,20 -        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4.772,18 -          

Imparidade de Investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 37.998,38 -        

Juros e rendimentos similares obtidos 92,19                

Juros e gastos similares suportados 59.306,45 -        

Resultados antes de impostos 97.212,64 -        

Imposto sobre o rendimento do período -                      

Resultado líquido do período 97.212,64 -        

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
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 O pressuposto que está na base da elaboração desta medida é a existência de 

um parceiro estratégico que, tendo conhecimento e know-how no setor, capitais 

comuns e gestão comum, pretende assegurar a actividade até então desenvolvida pela 

BOOM FACTORY, LDA,. Este parceiro é a BOOM BAP WEAR FRANCE. 

 

Foi procurado um parceiro que desse continuidade à atividade comercial 

desenvolvida pela BOOM FACTORY, LDA e que através da junção das duas atividades, 

sinergias e estruturas constituísse uma melhor solução para o pagamento aos demais 

credores. 

Esse parceiro, a BOOM BAP WEAR FRANCE, propõe-se para o efeito a assumir 

TODOS OS ATIVOS E PASSIVOS DA BOOM FACTORY 

 

Este parceiro vê na “BOOM FACTORY - Lda.” uma oportunidade de negócio, já 

que a aquisição da carteira de clientes enquadra-se na sua política de crescimento, 

beneficiando, por um lado, de uma nova dimensão no mercado. A junção das duas 

estruturas, para além de reduzir custos, permitirá a redução de burocracia e 

consequente maior flexibilidade e eficiência. 

  

4-  Impacto para os credores comuns 

 

Estimamos que o passivo exigível ascenda a um valor próximo de 2,01 milhões 

de Euros 

 Perante o volume do passivo, a solução de liquidação da sociedade, face aos 

activos disponíveis de boa cobrabilidade, não será a solução mais rentável para os 

credores. 
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BALANÇO PREVISIONAL 2016 FACTORY

DEZEMBRO

2016

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangiveis 4.102,78                

Propriedades de Investimento

Goodwill

Ativos intangiveis

Investimentos em Curso

Participações Financeiras-método da equivalência patrimonial

Participações Financeiras-outros métodos 3.920,94                

Outras contas a receber 2.695.808,82         

Outros ativos financeiros

Outros impostos diferidos

2.703.832,54         

Ativo corrente

Inventários -                          

Ativos biológicos

Clientes 71.573,19              

Adiantamento a fornecedores

Estado e outros entes públicos 25.738,91              

Accionistas/sócios

Outras contas a receber

Diferimentos 30.416,42              

Ativos financeiros detidos para negociação

Outros ativos financeiros 571,72                   

Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários 30.804,98              

159.105,22            

Total ativo 2.862.937,76         

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado 5.000,00                

Acçõs (quota) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais 1.000,00                

Outras reservas 616.197,52            

Resultados transitados 330.061,88            

Ajustamentos em ativos financeiros

Excedentes de Revalorização

Outras variações no Capital próprio

Resultado liquido do período 97.212,64 -             

Total do capital próprio 855.046,76            

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos 223.948,42            

Responsabilidade por benefícios pós emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

223.948,42            

Passivo corrente

Fornecedores 287.711,12            

Adiantamento clientes

Estado e outros entes públicos 53.318,26              

Accionistas/Sócios

Financiamentos obtidos 1.441.430,07         

Outras contas a pagar 1.483,13                

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros pasivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

1.783.942,58         

Total do Passivo 2.007.891,00         

Total do capital próprio e do passivo 2.862.937,76         

Rúbricas
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Após a medida aqui proposta o passivo da empresa será assumido na sua 

totalidade pela BOOM BAP WEAR FRANCE, bem como todo o seu ativo. 

 

Neste contexto, e dada a manifestação de vontade da BOOM BAP WEAR 

FRANCE em assumir a totalidade do Passivo da BOOM FACTORY, LDA., é nossa opinião 

que esta medida é aquela que melhor concilia os interesses de todos os intervenientes 

no processo. 

 

Desta forma, a satisfação dos credores será obtida através da transmissão da 

“BOOM FACTORY - Lda”, a qual, depois de consumada, determinará a extinção da 

sociedade. 

Os passivos da BOOM FACTORY, por esta medida “Transitados” para BOOM 

BAP WEAR FRANCE, serão nesta alvo de medidas de reestruturação e pagamento, 

consoante a sua natureza e condição, de acordo com os termos aprovados no PER da 

Boom Bap Wear France; 

 

Capital Em Dívida BOOM FACTORY 

Rubricas Valor 

Fornecedores 290.225,73 

Estado 53.318,26 

Instituições Financeiras 1.665.378,49 

Outros Credores 1.483,13 

  
Total 2.010.405,61 

 

 

É nossa opinião que a solução agora proposta é melhor do que a situação que 

decorreria na ausência de qualquer medida de transmissão. 

 

 

 

 

C082613
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5-  Condições de Transmissão de Todos os Ativos e 
Passivos 

 

1- Aquisição, pela sociedade Boom Bap Wear France, Lda., pelo valor de 1 € 

(um euro), de todo o ativo e passivo da devedora, constante do Balancete e 

Balanço que se encontram anexos a este Plano, incluindo o seu 

estabelecimento comercial. 

2- Esta medida não afetará as garantias eventualmente prestadas por terceiros. 

3- E entrará em vigor no dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de 

homologação do plano de recuperação da sociedade Boom Bap Wear 

France, Lda., apresentado no âmbito do Processo que corre termos sob o n.º 

6977/16.7T8VNF, pela Comarca de Braga – Juízo do Comércio de Vila 

Nova de Famalicão – Juiz 4. 

4- Caso o trânsito em julgado da referida sentença de homologação não ocorra 

até 2017-12-31, o plano de recuperação aqui proposto será considerado 

como definitivamente incumprido. 

 

 

 

 

 

 

Porto, 24 de Abril de 2017 




