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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mansveld Expotech
Beurzen & Evenementen B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en
kantoorhoudende te (5627 ST) Eindhoven aan de Le Havre 1, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 33150092.

22-10-2020
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Activiteiten onderneming
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. hield zich bezig met het
adviseren, installeren van tijdelijke elektronische installaties voor met name
grote internationale beurzen en evenementen. Recentelijk w erden de ook de
w erknemers uitgeleend.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 2.476.194,00

€ -1.544.966,00

€ 156.131,00

2019

€ 8.171.780,00

€ -409.125,00

€ 1.527.938,00

2018

€ 7.536.479,00

€ 554.183,00

€ 1.310.089,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over het boekjaar 2020 betreffen de gegevens tot en
met 21 september 2020 en zijn voorlopige cijfers.

22-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
65

22-10-2020
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 57 w erknemers
met een arbeidsovereenkomst in dienst.

Boedelsaldo
€ 120.110,80

22-10-2020
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€ 285.279,31

01-04-2021
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Verslagperiode
van
22-9-2020

22-10-2020
1

t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

01-04-2021
2

t/m
15-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

100 uur 18 min

2

166 uur 6 min

totaal

266 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De aandelen in Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. w orden voor
100% gehouden door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Live Communications & Events B.V. Deze vennootschap is
ook enig bestuurder van Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V.
Bestuurders van Live Communications & Events B.V. zijn de besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Mansveld Techniek B.V. en
Hooge Boomen B.V. Achter deze vennootschappen zitten respectievelijk de
heren P.R.A. Mansveld en R.H.T. Kluijtmans.
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. maakt onderdeel uit van de
Mansveld Techniek groep.
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1.2 Lopende procedures
Aan de curator is meegedeeld dat er geen lopende procedures zijn.
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. huurde een bedrijfspand
gelegen aan de Kollenbergw eg 56 te Amsterdam. Deze huurovereenkomst w as
reeds voorafgaand aan het faillissement met w ederzijds goedvinden beëindigd
tegen 1 oktober 2020. Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V.
huurde daarnaast nog een kantoorruimte aan de Diepenheimsew eg 1 te Goor.
Deze huurovereenkomst is door de curator, met toestemming van de rechtercommissaris, opgezegd.
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Tussen Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. en Live
Communications & Events B.V. bestond een onderhuurovereenkomst ten
aanzien van het bedrijfspand aan de Kollenburgstraat 56 te Amsterdam. Ook
deze onderhuurovereenkomst is beëindigd tegen 10 oktober 2020. De
curator doet onderzoek naar de (betaalde) beëindigingsvergoeding.

01-04-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Aan de curator is meegedeeld dat door de uitbraak van het Covid-19 virus de
markt voor beurzen en evenementen volledig is ingezakt. Er is getracht, met
gebruikmaking van de NOW -regelingen, om te bezien of herstel mogelijk w as.
Een aantal w erknemers zijn gedurende een bepaalde periode uitgeleend aan
ondernemingen binnen de groep en bij derden. Toen bleek dat het
toekomstperspectief nog verder w egzakte en de markt voor beurzen en
evenementen op korte termijn niet zou verbeteren is het faillissement
aangevraagd. De notulen van de bijzondere aandeelhoudersvergadering
w aarin besloten w erd tot aanvraag van het faillissement dateren van 21
september 2020. Het faillissement w erd op eigen aangifte op 22 september
2020 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
57

22-10-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
65
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-9-2020

57

totaal

57

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Een aantal w erknemers heeft gedurende een deel van hun opzegtermijn hun
w erkzaamheden voortgezet.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. beschikt niet over onroerend
goed in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.775,00
totaal

€ 5.775,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. had enkel een voertuig in
eigendom. De curator heeft geen andere bedrijfsmiddelen aangetroffen.
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De curator onderzoekt of andere bedrijfsmiddelen tot de faillissementsboedel
van Mansveld Expotech & Evenementen B.V. behoren. De curator verw acht
hier in een volgend verslag op terug te komen.

01-04-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. had ten tijde van het
uitspreken van het faillissement een aantal medew erkers gedetacheerd bij
diverse opdrachtgevers. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld in hoofdstuk
6.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 7.500,00
totaal

€ 7.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. beschikte naast voormelde
activa enkel nog over goodw ill.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 146.000,00

€ 101.000,00

€ 146.000,00

€ 101.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van Mansveld Expotech
Beurzen & Evenementen B.V. bedroeg het uitstaande debiteurensaldo circa €
146.000,-. Een bedrag van circa € 101.000,- w erd ten tijde van dit verslag
reeds door debiteuren voldaan. De overige vorderingen op debiteuren zijn in
het kader van de doorstart verkocht. De curator verw ijst naar hetgeen gesteld
is in hoofdstuk 6
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In de afgelopen verslagperiode w erden door debiteuren w elke niet in het
kader van de doorstart zijn verkocht bedragen voldaan tot een bedrag van €
15.829,92.

01-04-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

22-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank is financier van de Mansveld groep. ING Bank heeft de curator laten
w eten dat zij de gebruikelijke zekerheden heeft bedongen, maar dat zij ten
tijde van het uitspreken van het faillissement geen vordering op Mansveld
Expotech Beurzen & Evenementen B.V. had.

5.2 Leasecontracten
Door de curator zijn geen leasecontracten aangetroffen.
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank is financier van de Mansveld groep. ING Bank heeft de curator laten
w eten dat zij de gebruikelijke zekerheden heeft bedongen, maar dat zij ten
tijde van het uitspreken van het faillissement geen vordering op Mansveld
Expotech Beurzen & Evenementen B.V. had.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
ING Bank is financier van de Mansveld groep. ING Bank heeft de curator laten
w eten dat zij de gebruikelijke zekerheden heeft bedongen, maar dat zij ten
tijde van het uitspreken van het faillissement geen vordering op Mansveld
Expotech Beurzen & Evenementen B.V. had.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen.

22-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die zich op een retentierecht beroepen.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die zich op een reclamerecht beroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

22-10-2020
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Toelichting
Alle activa is onbezw aard w aardoor van een boedelbijdrage geen sprake is.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verschillende debiteuren hebben hun schuld op de voormalige ING Bank
rekening voldaan. De curator is steeds in overleg met ING Bank om
binnenkomende betalingen door te storten.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de w erkzaamheden
gedurende drie w eken voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Gedurende de w eken van de voortzetting is in totaal voor een bedrag van circa
€ 140.000,- aan w erkzaamheden verricht. De exacte opbrengst van de
w erkzaamheden w ordt ten tijde van het opstellen van dit verslag inzichtelijk
gemaakt. De verrichte w erkzaamheden en de opbrengsten die daarmee
gepaard gaan, zijn in het kader van de doorstart voor een percentage van
90% verkocht en overgedragen. Met de voortzetting van de w erkzaamheden
zijn naast de loonkosten die het UW V heeft overgenomen nog circa € 2.000,aan overige kosten gemaakt.
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De netto opbrengst voor de periode van voortzetting bedroeg € 156.087,08.

01-04-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Definitieve financiële afw ikkeling van de voortzettingsperiode en de doorstart
(zie hierna) dient ten tijde van het opstellen van dit verslag nog plaats te
vinden.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de periode na het uitspreken van het faillissement hebben zich tw ee
partijen bij de curator gemeld die een mogelijke doorstart w enste te
onderzoeken. Uiteindelijk heeft de curator per 20 oktober 2020
overeenstemming bereikt over een doorstart en w el met de nieuw opgerichte
vennootschap Mansveld Expotech Projects B.V. Deze vennootschap gaat deel
uitmaken van de Mansveld groep.
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6.5 Verantwoording
Aan Mansveld Expotech Projects B.V zijn per 20 oktober 2020 overgedragen de
navolgende activa:
- vorderingen debiteuren (recent) 90% van de w aarde;
- vorderingen op debiteuren (oud) € 5.000,-;
- het onderhanden w erk tegen 90% van de w aarde;
- goodw ill € 7.500,-;
- voertuig € 5.775,-.
Aan tenminste 24 w erknemers zal een arbeidsovereenkomst w orden
aangeboden. Op de koopprijs vindt een afslag plaats vanw ege het in dienst
nemen per 20 oktober 2020 en de daardoor ontstane vermindering van de
boedelvordering van het UW V. De definitieve afrekening en verantw oording
van de opbrengst zal in het volgend verslag w orden neergezet, nu deze ten
tijde van het opstellen van het eerste verslag nog niet kon w orden gemaakt.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
De definitieve afrekening en verantw oording van de opbrengst zal in het
volgend verslag w orden neergezet nu deze ten tijde van het opstellen van het
verslag nog niet kon w orden gemaakt. De verw achte opbrengst bedraagt circa
€ 135.000,-.

Toelichting
De curator verw ijst naar het aangehechte financieel verslag. De netto
opbrengst heeft € 156.087,08 bedragen.

22-10-2020
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01-04-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

22-10-2020
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Toelichting
Een boedelbijdrage is niet van toepassing. De curator verw ijst naar hetgeen
gesteld is onder hoofdstuk 5.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De definitieve afrekening met betrekking tot de doorstart zal op zeer korte
termijn plaatsvinden.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. De
curator heeft vooralsnog geen aanw ijzingen dat niet aan de boekhoudplicht
zou zijn voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen B.V. is
betrokken in de consolidatie van Mansveld Techniek B.V. De geconsolideerde
jaarrekening van Mansveld Techniek B.V. over het boekjaar 2019 is op 1 mei
2020 gedeponeerd. De geconsolideerde jaarrekening van Mansveld Techniek
B.V. over het boekjaar 2018 is op 14 mei 2019 gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Bij de geconsolideerde jaarrekeningen van Mansveld Techniek B.V. is door de
accountant een goedkeuringsverklaring afgegeven.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ
2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting
van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van
toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag
of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Het onderzoek kon in de afgelopen verslagperiode nog niet afgerond
w orden.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar mogelijk paulinaneus
handelen.

Toelichting
Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze transacties is nog lopend.

01-04-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoeken verrichten.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

22-10-2020
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€ 65.352,93

01-04-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 553.800,00

22-10-2020
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€ 632.821,00

01-04-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

22-10-2020
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6

01-04-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.786,24
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€ 3.166,62

01-04-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures aanhangig gemaakt

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- afw ikkeling van de onderhandse verkoop van diverse activa;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren; en
- afw ikkeling van het faillissement.
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De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden
met de navolgende w erkzaamheden:
- afw ikkeling van de onderhandse verkoop van diverse activa;
- onderzoeken oorzaken faillissementen;
- onderzoeken naar onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen;
- registratie crediteuren;
- onderzoek aanw ezigheid activa;
- onderzoek beëindiging (onder)huurovereenkomst; en
- afw ikkeling van het faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is vooralsnog onduidelijk op w elke termijn het faillissement zal kunnen
w orden afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
30-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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