
 

 

 

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

 

Datum: 6 januari 2017 Nummer: 3 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Expo Concepts B.V., statutair 

gevestigd te Elst en kantoorhoudende te (6662 WE) 

Elst aan de Kolk 9 (KvK-nummer: 09188135), 

hierna te noemen: “Expo Concepts” 

 

Faillissementsnummer : C/05/16/399 F 

Datum uitspraak : 14 juni 2016 

Curator : mr. C.F.H. Donners 

Rechter-commissaris : mr. E. Boerwinkel 

 

Activiteiten onderneming : Verkoop van standsystemen en prints 

Omzetgegevens : 2012: € 318.000 

  2013: € 357.000 

  2014: € 515.000 

  2015: € 322.000 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

 

Saldo boedelrekening : € 34.649,92 

 

Verslagperiode : 7 oktober 2016 t/m 5 januari 2017 

Bestede uren verslagperiode : 12,3 uur  

Bestede uren totaal : 80,6 uur  

 

 

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen 

gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar 

zijn eerdere faillissementsverslagen van 8 juli 2016 en 7 oktober 2016.  

  

1. Inventarisatie 

Met uitzondering van de oorzaak van het faillissement is dit hoofdstuk volledig 

afgewikkeld. De curator verwijst ter zake naar de verslagen 1 en 2. De oorzaak van 

het faillissement zal verder worden besproken in hoofdstuk 7 van dit verslag. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  
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3. Activa 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.  

 

Bestede tijd: 0,5 uur (afrondende werkzaamheden)  

 

4. Debiteuren 

De curator heeft de debiteurenincasso in de vorige verslagperiode afgerond. De 

debiteurenincasso heeft in totaal € 22.549,32 opgeleverd. De overige vorderingen 

bleken niet te incasseren. 

 

Bestede tijd: 2,3 uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Het onderzoek van de accountant naar de administratie van Expo Concepts is nog 

niet afgerond. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode het concept 

accountantsrapport kan worden besproken met het bestuur van Expo Concepts. 

Zodra er sprake is van een definitief rapport, zal de curator een standpunt innemen 

over de nakoming van de boekhoudverplichting. 

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening 2013 is op 20 mei 2015, derhalve ruim 3 maanden te laat, 

gedeponeerd. De overige jaarrekeningen zijn wel tijdig gedeponeerd. Vorenstaande 

betekent dat de publicatieverplichting is geschonden.  

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Niet van toepassing.  

 

Stortingsverplichting aandelen 

Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.  

 

Onbehoorlijk bestuur 

Aangezien de publicatieverplichting is geschonden, is in dit faillissement op grond 

van art. 2:248 lid 2 BW sprake van onbehoorlijk bestuur. Zodra de door de curator 

ingeschakelde accountant een definitief rapport heeft opgesteld, zal de curator een 

standpunt innemen of dit onbehoorlijk bestuur ook dient te leiden tot een 

aansprakelijkstelling van het bestuur van Expo Concepts.  

 



 

 

 

 

pagina 3 

Paulianeus handelen 

Vooralsnog heeft de curator geen reden om aan te nemen dat sprake is van 

paulianeus handelen. Een definitief standpunt ter zake zal de curator pas innemen 

nadat het definitieve accountantsrapport beschikbaar is. 

 

Bestede tijd: 3,1 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

De curator heeft de taxatiekosten ad € 1.710,00 exclusief BTW voldaan. Ook 

verwacht de curator nog een boedelvordering van de accountant en van de door de 

curator ingeschakelde partij die de digitale administratie heeft veiliggesteld. 

Daarnaast verwacht de curator, buiten zijn eigen salaris, geen andere 

boedelvorderingen. 
 

Preferente vordering van de fiscus 

De belastingdienst heeft een preferente vordering van € 73.604,00 bij de curator 

ingediend. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft geen preferente vordering.  

 

Andere preferente crediteuren 

Niet van gebleken.  
 

Concurrente crediteuren 

De curator heeft vorderingen van 12 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor 

een totaalbedrag van € 207.506,58. Daarnaast heeft de curator de vordering van 

één concurrente crediteur betwist voor een bedrag van € 3.273,05. 

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

De curator kan op dit moment nog niet zeggen op welke wijze dit faillissement zal 

worden afgewikkeld.  

 

Bestede tijd: 4,6 uur  

 

9. Procedures 

Er zijn geen lopende procedures. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Vooralsnog onbekend.  

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek 

voortzetten en, zo mogelijk, afronden.  
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Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 6 april 2017. 

 

Bestede tijd: 1,8 uur  

 

Nijmegen, 6 januari 2017 

 

 

 

 

C.F.H. Donners, 

curator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is 

bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot 

die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar 

gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo 

zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige 

informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. 


