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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dutch Expo Services B.V.

22-01-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Dutch Expo Services B.V., statutair gevestigd te
Zeew olde, kantoorhoudende aan de Landbouw w eg 22 te (3899 BE) Zeew olde.

22-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Dutch Expo Services B.V hield zich bezig met het vervaardigen, leveren,
verhuur, inrichting en plaatsen van stands en tentoonstellingsbenodigdheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.715.971,00

€ -242.280,00

€ 771.055,00

2016

€ 2.330.639,00

€ 74.253,00

€ 528.759,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-01-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

22-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 58.390,70

22-01-2019
1

€ 77.282,12

19-04-2019
2

€ 44.740,52

17-07-2019
3

€ 53.826,32

15-10-2019
4

€ 47.468,36

15-01-2020
5

Verslagperiode
van
18-3-2019

22-01-2019
1

t/m
22-1-2019
van
22-1-2019

19-04-2019
2

t/m
19-4-2019
van
20-4-2019

17-07-2019
3

t/m
17-7-2019
van
17-7-2019
t/m
15-10-2019

Bestede uren

15-10-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 6 min

2

39 uur 30 min

3

9 uur 0 min

4

11 uur 18 min

5

20 uur 36 min

totaal

126 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 18 december 2018
w erd het faillissement uitgesproken ten aanzien van de besloten
vennootschap Dutch Expo Services B.V., gevestigd te (3988 BE) Zeew olde aan
de Landbouw w eg 22.

22-01-2019
1

De besloten vennootschap is opgericht 31 december 1999. Statutair
bestuurder-aandeelhouder is Van Hal Beheer B.V. De heer J.J. van Hal is
statutair bestuurder van Van Hal Beheer B.V.
Dutch Expo Services B.V. is een onderneming die zich bezig hield met
advisering/ontw erpen van stands voor evenementen, het produceren van
stands en de op- en afbouw van stands op evenementen.

1.2 Lopende procedures
Op 29 november 2018 w erd een dagvaarding aangebracht bij de Rechtbank
Midden Nederland, kamer voor kantonzaken, locatie Almere. Het betreft een
geldvordering. De curator verzocht de procedure ex artikel 29 Fw . te schorsen.

22-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van de gebruikelijke aan de onderneming gerelateerde
verzekeringen (personeel, inventaris en voertuigen). Deze zijn/w orden
beëindigd.

22-01-2019
1

1.4 Huur
De onderneming w erd gevoerd vanuit een bedrijfspand te (3988 BE)
Zeew olde aan de Landbouw w eg 22. Deze ruimte w erd gehuurd. De
huurovereenkomst w erd reeds voor faillissement opgezegd.

22-01-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Nog in onderzoek. Het betreft een eigen aangifte. De bestuurder van
gefailleerde w ijt het faillissement aan hoge vaste lasten en teruglopende
omzet en resultaat als gevolg van grote concurrentie. Daardoor zouden grote
achterstanden zijn ontstaan naar met name ook Belastingdienst en financier
(Rabobank).

22-01-2019
1

In het kader van de afronding van vorengenoemd onderzoek heeft de curator
onlangs administratie ontvangen van een aan gefailleerde gelieerde
rechtspersoon. Dat dient nog nader te w orden bekeken. De curator verw acht
een en ander in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

17-07-2019
3

Is afgew ikkeld. Er zijn behoudens nog een openstaande kw estie als genoemd
onder onderdeel 7.6 geen bijzonderheden te melden.

15-10-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

22-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

22-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-12-2018

13

totaal

13

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er w as geen sprake van in eigendom aan gefailleerde toebehorende
onroerende zaken. De bedrijfsruimte w erd gehuurd. De huur w erd reeds voor
faillissement opgezegd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 60.000,00

totaal

€ 60.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

22-01-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w as sprake van een gebruikelijke kantoorinventaris, voorraad materiaal,
auto’s/ aanhangers, en bedrijfsmiddelen. Deze zaken w erden na taxatie met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht. Ook de pandhouder
(Rabobank) stemde daarmee in. De voorraad w erd verkocht voor een bedrag
van € 5.000,-, de transportmiddelen voor een bedrag van € 35.000,- en de
inventaris voor € 10.0000,-. Ten titel van goodw ill w erd een bedrag
overeengekomen van € 10.000,-.

22-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus op de opbrengst van de
genoemde roerende (bodem-)zaken. Uit de administratie van gefailleerde valt
op te maken dat de vordering w aarvoor het bodemvoorrecht geldt de
opbrengst van de verpande bodemzaken overschrijdt. De opbrengst zal in de
boedel vloeien.

22-01-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting 3.3
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met toestemming van de rechter-commissaris w erden alle activa (met
uitzondering van de debiteuren) verkocht voor in totaal € 60.000,- . Dit bedrag
w erd op de faillissementsrekening bijgeschreven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting 3.3
totaal

Toelichting andere activa

22-01-2019
1

Toelichting andere activa
Van de faillissementsrekening w erd een bedrag betaald ad € 1.609,30 in
verband met taxatiekosten. De stand van de faillissementsrekening bedraagt
thans € 58.390,70.

22-01-2019
1

In de afgelopen verslagperiode w erd aan rente een bedrag ad € 3,67 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. De stand van de faillissementsrekening
bedraagt thans € 77.828,12. Er dient nog w el met de pandhouder te w orden
afgerekend over de opbrengst van de verpande zaken. Dat zal op korte
termijn gebeuren.

19-04-2019
2

In de afgelopen verslagperiode w erd aan rente een bedrag ad € 4,90 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Aan debiteuren w erd nog een bedrag ad
€ 907,50 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Aan de pandhouder w erd
een bedrag ad € 34.000,00 betaald betreffende de opbrengst van de
verpande zaken. De overeengekomen boedelbijdrage verbleef aan de boedel
op de faillissementsrekening. De stand van de faillissementsrekening bedraagt
thans € 44.740,52.

17-07-2019
3

In de afgelopen verslagperiode w erd aan rente een bedrag ad € 3,23 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Aan debiteuren w erd nog een bedrag ad
€ 9.082,56 op de faillissementsrekening bijgeschreven. De stand van de
faillissementsrekening bedraagt thans € 53.826,32.

15-10-2019
4

In de afgelopen verslagperiode w erd aan rente een bedrag ad € 2,23 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Op de faillissementsrekening w erd
eveneens bijgeschreven een boedelbijdrage ad € 19.803,00 in verband met
afw ikkeling van de discussie met de bestuurder van gefailleerde over een
voor faillissement aan hem overgedragen auto van de vennootschap. In
verband met de geinde (verpande) vorderingen w erd aan de Rabobank een
bedrag ad € 26.163,19 van de faillissementsrekening voldaan. De stand van
de faillissementsrekening bedraagt thans € 47.468,36.

15-01-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00
totaal

€ 60.000,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van een debiteurenpositie. De vorderingen w erden verpand aan
de Rabobank. In overleg met de pandhouder en na toestemming van de
rechter-commissaris zal w orden overgegaan tot incasseren van
debiteurenportefeuille. De boedel ontvangt een boedelbijdrage van 10% over
de geïncasseerde bedragen.

22-01-2019
1

In voorliggende verslagperiode w erd een bedrag ad € 19.080,15 met
betrekking tot de debiteurenportefeuille op de faillissementsrekening
ontvangen.

19-04-2019
2

Aan debiteuren w erd nog een bedrag ad € 907,50 op de faillissementsrekening
bijgeschreven. In totaal w erd met betrekking tot de debiteurenportefeuille een
bedrag ad € 19.987,65 op de faillissementsrekening ontvangen.

17-07-2019
3

Aan debiteuren w erd nog een bedrag ad € 9.082,56 op de
faillissementsrekening bijgeschreven. In totaal w erd met betrekking tot de
debiteurenportefeuille een bedrag ad € 29.070,21 op de faillissementsrekening
ontvangen. Over een en ander dient nog w el met de pandhouder te w orden
afgerekend.

15-10-2019
4

Zie vorig verslag. Met de pandhouder is inmiddels afgerekend. Aan de
pandhouder w erd een bedrag ad € 26.163,29 voldaan.

15-01-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasseren debiteurenportefeuille

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

15-10-2019
4

Is afgew ikkeld.

15-01-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

€ 244.885,80

22-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ten bedrage van € 244.885,80 vermeerderd
met rente en kosten. De bank heeft een pandrecht op de debiteuren,
inventaris, voorraden en transportmiddelen. Ten aanzien van de debiteuren
w erd een boedelbijdrage bedongen van 10%. Ten aanzien van de verpande
zaken bedraagt de boedelbijdrage 15%.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator zal binnenkort aan de pandhouder het haar toekomende deel van
de opbrengst van de verpande goederen afdragen.

Toelichting vordering van bank(en)
is afgew ikkeld

19-04-2019
2

17-07-2019
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie 5.1

22-01-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse partijen die ten aanzien van de voorraad hebben aangegeven
een eigendomsrecht te w illen doen gelden. Een en ander w ordt beoordeeld en
afgew ikkeld.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

22-01-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De ondernemingsactiviteiten zijn gestaakt.

22-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door gefailleerde w erd een boekhouding gevoerd. Die w ordt nog nader
onderzocht.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019

2
Zie onderdeel 1.5.

17-07-2019
3

Zie onderdeel 1.5.

15-10-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2016. Die w erd
gedeponeerd op 26 november 2018.

22-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

22-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er w ordt nog onderzoek gedaan naar eventuele onregelmatigheden,
paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
Zie vorig verslag.

Toelichting
Zie onderdeel 1.5.

Toelichting
Zie onderdeel 1.5

7.6 Paulianeus handelen

22-01-2019
1

19-04-2019
2

17-07-2019
3

15-10-2019
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5

Toelichting
Zie onderdeel 1.5.

Toelichting
Er w ordt nog onderzoek gedaan naar de vervreemding van een auto in het
jaar w aarin het faillissement w erd uitgesproken. De curator heeft de
bestuurder van gefailleerde daar vragen over gesteld.

Toelichting
Is afgew ikkeld.

22-01-2019
1

17-07-2019
3

15-10-2019
4

15-01-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Behoudens de overgenomen loonbetalingen over de boedelperiode, is er geen
sprake van boedelvorderingen.

Toelichting
zie vorig verslag.
€ 94.126,95

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-01-2019
1

19-04-2019
2

15-10-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 309.947,00

22-01-2019
1

€ 311.943,99

19-04-2019
2

€ 306.373,00

17-07-2019
3

€ 306.373,00

15-10-2019
4

€ 308.586,00

15-01-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 53.964,33

22-01-2019
1

15-10-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
54

22-01-2019
1

90

19-04-2019
2

93

17-07-2019
3

92

15-10-2019
4

95

15-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 586.563,07

22-01-2019
1

€ 694.617,33

19-04-2019
2

€ 709.590,15

17-07-2019
3

€ 695.590,15

15-10-2019
4

€ 720.199,69

15-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er kan nog geen concrete prognose w orden gegeven over de termijn en w ijze
van afw ikkeling van het faillissement.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019
2

Zodra de debiteurenincasso en het onderzoek als genoemd in onderdeel 1.5 is
afgerond zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld. Voor de
concurrente schuldeisers zal zeer w aarschijnlijk geen betaling beschikbaar
komen.

17-07-2019
3

Zodra de debiteurenincasso en het onderzoek als genoemd in onderdeel 7.6 is
afgerond zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld. Voor de
concurrente schuldeisers zal zeer w aarschijnlijk geen betaling beschikbaar
komen.

15-10-2019
4

Het faillissement kan thans w orden voorgedragen voor opheffing w egens de
toestand van de boedel. Alleen ten behoeve van de faillissementskosten en
de boedelvordering van het UW V zal een (gedeeltelijke) betaling beschikbaar
komen.

15-01-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie van de schuldenlast.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019
2

Zie vorig verslag.

15-10-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-01-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Naast de verdere inventarisatie van schulden en het te gelde maken van het
actief, zullen de overige genoemde onderzoeks- en actiepunten ter hand
genomen w orden.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019
2

Zie 8.7.

17-07-2019
3

Zie 8.7.

15-10-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

22-01-2019
1

Zie vorig verslag.

19-04-2019
2

Zie 8.7.

17-07-2019
3

Zie 8.7.

15-10-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

