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

1

Datum:

06-04-2017

Insolventienummer:

F.05/16/398

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000012099:F001

Datum uitspraak:

14-06-2016

Curator:

Mr. C.F.H. Donners

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Expo Concepts
International
B.V., statutair gevestigd te Elst en kantoorhoudende te (6662 WE) Elst aan de Kolk 9,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09188134, hierna te
noemen: ³Expo Concepts International´

Activiteiten onderneming
Im- en export van goederen.
Omzetgegevens
2012: € 182.000
2013: € 117.000
2014: € 267.000
2015: € 63.000
Personeel gemiddeld aantal
0
Saldo einde verslagperiode
€ 2.730,84
Verslagperiode
6 januari 2017 t/m 5 april 2017
Bestede uren in verslagperiode
2,1 uur
Bestede uren totaal
21,2 uur
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Nummer:

1

Datum:

06-04-2017

Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Expo Concepts International is opgericht op 27 oktober 2008. Vanaf de oprichting is
Lingbeek Holding B.V., gevestigd te Elst, enig bestuurder en aandeelhouder Expo
Concepts International. Enig bestuurder en aandeelhouder van Lingbeek Holding B.V. is
de heer Vincent Lingbeek, hierna te noemen: ³Lingbeek´
Expo Concepts International is een zustervennootschap van Expo Concepts B.V.,
hierna te noemen: ³Expo Concepts´Expo Concepts is ook op 14 juni 2016 in staat van
faillissement verklaard met benoeming van dezelfde rechter-commissaris en curator
(faillissementsnummer C/05/16.399 F).
Verder is nog van belang dat het concern nauw is verbonden met MetaStyle B.V., hierna
te noemen: ³MetaStyle´en haar holdingvennootschap MetaStyle Holding B.V., hierna
te noemen: ³MetaStyle Holding´MetaStyle en MetaStyle Holding zijn ook op 14 juni
2016 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.C. Faase tot curator.
Het Expo Concepts concern is op meerdere wijzen nauw verbonden met MetaStyle en
MetaStyle Holding. Ten eerste is mevrouw Homan, de echtgenote van Lingbeek, de
(middellijk) enig bestuurder en aandeelhouder van MetaStyle en MetaStyle Holding. Ten
tweede hadden Expo Concepts en Expo Concepts International geen personeel in
dienst maar maakten zij gebruik van het personeel van MetaStyle. Ten derde werd de
onderneming van Expo Concepts en Expo Concepts International gedreven vanuit een
bedrijfspand dat eigendom is van MetaStyle Holding en maakten Expo Concepts en
Expo Concepts International gebruik van de inventaris en het ICT-systeem van
MetaStyle. Ten vierde hielden de ondernemingsactiviteiten van de verschillende
vennootschappen verband met elkaar (MetaStyle hield zich bezig met de verkoop van
de door Expo Concepts geproduceerde standsystemen aan eindgebruikers).

1.2

Winst en verlies
2012: € 24.000
2013: € 1.000
2014: -/- € 6.000
2015: -/- € 2.000

1.3

Balanstotaal
2012: € 85.123
2013: € 118.506
2014: € 345.175
2015: € 249.460

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
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Nummer:
1.5

1

Datum:

06-04-2017

Verzekeringen
Er is uitsluitend sprake van een reisverzekering. Deze is inmiddels door de curator
EHsLQGLJG(ULVJHHQVSUDNHYDQSUHPLHUHVLWXWLH

1.6

Huur
Expo Concepts International maakte gebruik van het bedrijfspand van MetaStyle
Holding. Van een schriftelijke huurovereenkomst is geen sprake. Voor zover er sprake
zou zijn van een huurrelatie is de huur, met instemming van de curator van MetaStyle
+ROGLQJSHUGDWXPIDLOOLVVHPHQWJHsLQGLJG

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens Lingbeek was hij genoodzaakt om het eigen faillissement van Expo Concepts
International aan te vragen in verband met de aanvraag van het faillissement van Expo
Concepts.
Expo Concepts International hield zich namelijk vrijwel uitsluitend bezig met de im- en
export van goederen (zoals aluminiumprofielen en led-verlichting voor de bouw van
standsystemen) ten behoeve van Expo Concepts. Als gevolg van het faillissement van
Expo Concepts is deze activiteit weggevallen.
Daarnaast zijn Expo Concepts en MetaStyle de enige debiteuren van Expo Concepts
International. Als gevolg van de faillissementen van deze vennootschappen, voorzag
Lingbeek dat de vorderingen van Expo Concepts International op MetaStyle en Expo
Concepts niet zouden worden voldaan, waardoor Expo Concepst International op haar
beurt haar schuldeisers niet meer kon betalen.
De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement nader. De curator zal zich bij dit
onderzoek onder andere richten op de relatie tussen Expo Concepts en MetaStyle.
De curator heeft inmiddels een accountant ingeschakeld om de boekhouding van Expo
Concepts International nader te onderzoeken. Zodra deze accountant een definitief
rapport heeft opgesteld, zal de curator een standpunt innemen ten aanzien van de
oorzaak van het faillissement.
De oorzaak van het faillissement zal verder worden besproken onder het onderdeel
Rechtmatigheid.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Per datum faillissement had Expo Concepts International geen werknemers in dienst.
Expo Concepts International maakte gebruik van de werknemers die in dienst waren bij
MetaStyle.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
0
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Nummer:
2.3

1

Datum:

06-04-2017

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
0 uur

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Expo Concepts International heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
N.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
N.v.t.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Expo Concepts International heeft geen inventaris in eigendom.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Zie totaal uren onder Andere activa: werkzaamheden.
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Datum:
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Expo Concepts International heeft geen voorraad in eigendom.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Zie totaal uren onder Andere activa: werkzaamheden.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator heeft de onderneming van Expo Concepts International doorgestart. De
LPPDWHULsOHDFWLYDYDQ([SR&RQFHSWV,QWHUQDWLRQDO]LMQGDDUELMYHUNRFKW
1DDVWGHLPPDWHULsOHDFWLYDKDG([SR&RQFHSWV,QWHUQDWLRQDOHHQEDQNUHNHQLQJGLHSHU
datum faillissement een creditsaldo van € 243,38 vertoonde. Er is geen kasgeld
aangetroffen. ABN AMRO Bank heeft nog kosten verrekend en vervolgens een bedrag
van € 226,93 naar de faillissementsrekening overgemaakt.
Daarnaast heeft Expo Concepts International een deelneming van 50% in Exposure
Systems Ltd., welke onderneming in Hong Kong is gevestigd en zich bezighoudt met de
ontwikkeling en productie van textielframes voor de internationale markt. De curator
probeert deze deelneming te verkopen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De curator heeft de onderneming van Expo Concepts International doorgestart. De
YHUNRRSYDQGHLPPDWHULsOHDFWLYDKHHIW¼2.500 excl. BTW opgeleverd. De curator
verwijst verder naar het onderdeel Doorstart/voortzetten onderneming.
Daarnaast heeft de curator het creditsaldo per datum faillissement (minus bankkosten)
van € 226,93 ontvangen.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
0 uur

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Expo Concepts International had per datum faillissement een bedrag van € 239.975,67
van haar debiteuren te vorderen. Deze debiteuren zijn Expo Concepts, voor een bedrag
van € 179.345,35, en MetaStyle voor een bedrag van € 60.630,42, welke beide in staat
van faillissement verkeren. Vooralsnog is niet duidelijk of in deze faillissementen een
uitkering aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden.
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1

Datum:
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Opbrengst
Vooralsnog onbekend.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
0 uur

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De bankrekening van Expo Concepts International werd aangehouden bij ABN AMRO
Bank en vertoonde per datum faillissement een creditsaldo.

5.2

Leasecontracten
Niet aangetroffen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Er zijn door Expo Concepts International geen zekerheden gesteld.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben geen partijen een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

5.7

Retentierechten
Niet van gebleken.

5.8

Reclamerechten
Niet ingeroepen.

5.9

Werkzaamheden
0 uur
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1

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

06-04-2017

Niet van toepassing.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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1
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Doorstart: Beschrijving
Kort nadat het faillissement was uitgesproken, heeft Exposure Systems Nederland B.V.,
hierna ³Exposure Systems´]LFKELMGHFXUDWRUJHPHOGRPGDW]LMZDVJHwQWHUHVVHHUGLQ
een doorstart van Expo Concepts en Expo Concepts International. Exposure Systems,
althans haar middellijk enig bestuurder en aandeelhouder de heer Keizer, was al enkele
maanden voor het faillissement betrokken geraakt bij Expo Concepts met de bedoeling
om te participeren in de onderneming.
Nadat het de curator was gebleken dat er, buiten Exposure Systems, geen serieuze
JHwQWHUHVVHHUGHQZDUHQLQHHQGRRUVWDUWYDQ([SR&RQFHSWVHQ([SR&RQFHSWV
International, is de curator in onderhandeling getreden met Exposure Systems over de
voorwaarden van een doorstart. Hierbij was ook de curator van MetaStyle en MetaStyle
+ROGLQJQDXZEHWURNNHQRPGDW([SRVXUH6\VWHPVRRNJHwQWHUHVVHHUGZDVLQDFWLYD
van deze vennootschappen. Uiteindelijk heeft de curator met Exposure Systems en met
de curator van MetaStyle en MetaStyle Holding over het volgende overeenstemming
bereikt:
- Exposure Systems betaalt een totaalbedrag van € 24.500 aan de faillissementsboedel
van Expo Concepts en een bedrag van € 2.500 aan de faillissementsboedel van Expo
International;
- Exposure Systems verkrijgt de eigendom van de volledige voorraad en inventaris van
Expo Concepts;
([SRVXUH6\VWHPVYHUNULMJWGHHLJHQGRPYDQJRRGZLOOHQLPPDWHULsOHDFWLYDYDQ([SR
Concepts en Expo Concepts International (telefoonnummers, klantenbestand,
handelsnamen, domeinnaam ³expoconcepts.nl´en de hierbij behorende website);
- de ondernemingen zijn per datum faillissement overgedragen aan Exposure Systems
en worden vanaf deze datum voor rekening en risico van Exposure Systems gevoerd;
- de (eventuele) huurovereenkomst tussen Expo Concepts, Expo Concepts International
en MetaStyle Holding eindigt per datum faillissement en Expo Concepts is geen
vergoeding verschuldigd aan MetaStyle voor inzet van personeel van MetaStyle na
datum faillissement.
Verder is nog van belang dat, in verband met deze doorstart, vier werknemers van
MetaStyle, een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gesloten met Exposure Systems.
De opbrengst voor de boedel van Expo Concepts International is met een bedrag van €
2.500UHODWLHIEHSHUNW'HUHGHQKLHUYDQLVGDWGHFXUDWRUXLWVOXLWHQGLPPDWHULsOHDFWLYD
van Expo Concepts International heeft verkocht en Exposure Systems met name
JHwQWHUHVVHHUGZDVLQGHRQGHUQHPLQJYDQ([SR&RQFHSWV

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie vorige punt.

6.6

Doorstart: Opbrengst
€ 2.500

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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1

Datum:

06-04-2017

Doorstart: Werkzaamheden
0 uur

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft inmiddels de boekhouding van Expo Concepts International
ontvangen. De boekhouding maakt op het eerste oog een verzorgde indruk, zodat de
curator vooralsnog geen aanleiding heeft om aan te nemen dat sprake zou zijn van
onregelmatigheden. De curator heeft de digitale administratie inmiddels veilig gesteld.
De curator heeft een accountant opdracht gegeven om de administratie van Expo
Concepts International te onderzoeken. Zodra deze accountant een definitief rapport
heeft opgesteld, zal de curator ±mede op basis van dit rapport±een definitief standpunt
innemen over de nakoming van de boekhoudverplichting. De curator heeft van de
accountant begrepen dat het rapport waarschijnlijk kort na het uitbrengen van dit vierde
faillissementsverslag gereed zal zijn.

7.2

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.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet van belang omdat deze verplichting zal zijn verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Aangezien de publicatieverplichting is geschonden, is in dit faillissement op grond van
artikel 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 International.

7.6

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.

7.7

Werkzaamheden
0 uur
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

06-04-2017

Naast zijn eigen salaris verwacht de curator in dit faillissement geen andere
boedelvorderingen.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De belastingdienst heeft een preferente vordering van € 74.509,59 bij de curator
ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft geen preferente vordering.

8.4

Andere pref. crediteuren
Niet van gebleken.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
3

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 61.827,54

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
1,3 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Er zijn geen lopende procedures.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4

1

Datum:

06-04-2017

Werkzaamheden
0 uur

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
- Onderzoeken of de deelneming van Expo Concepts International in Exposure Systems
Ltd. kan worden verkocht;
- Rechtmatigheidsonderzoek: de curator is in afwachting van het accountantsrapport.
Zodra dit rapport gereed is, zal de curator een standpunt innemen over de oorzaak van
het faillissement en over eventueel onbehoorlijk bestuur.

10.3

Indiening volgend verslag
6 oktober 2017

10.4

Werkzaamheden
0,8 uur
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