
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 1  Datum: 11 juli 2012 

 

Gegevens onderneming : Art Expo Immo B.V. 

Faillissementsnummer : 12/623 F 

Datum uitspraak : 26.06.2012 

Curator en: : mr P.E.A.M. Gerritse en mr L.L.M. Prinsen 

R-C  : mr H.W.P.J. Hopmans 

 

Activiteiten onderneming : De verkoop, aankoop, verhuur en huur van onroerende 

zaken en al hetgeen daartoe in de meeste ruime zin 

behoort, alsmede het beleggen van vermogen in 

onroerende zaken en effecten. 

Omzetgegevens  : 2010/2011 € 369.017 / per 31 mei 2012 € 0,- 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

 

Verslagperiode : 25.06.2012 – 10.07.2012 

Bestede uren in verslagperiode : GPa: (t/m 10 juli 2012) 

curator en wnd. curatoren: 5 uur en 55 minuten 

FM: 35 minuten 

MA: 0 uur en 6 minuten (t/m 3 juli 2012) 

Bestede uren Totaal : 6 uur en 36 minuten 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Expo Franchise International B.V. 

1.2  Winst en verlies : 2010/2011 netto winst € 24.987 

   Stand 31 mei 2012 netto winst  € 88.065 

1.3 Balanstotaal : 2010/2011 € 1.368.304 

   Stand 31 mei 2012 € 1.826.354 

1.4 Lopende procedures : *** 

1.5 Verzekeringen : *** 

1.6 Huur : *** 

1.7 Oorzaak faillissement : *** 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0  
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2.2 Aantal in jaar voor faill. : *** 

2.3 Datum ontslagaanzegging : *** 

 Werkzaamheden : *** 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : *** 

3.2 Verkoopopbrengst : *** 

3.3 Hoogte hypotheek : *** 

3.4 Boedelbijdrage : *** 

 Werkzaamheden : *** 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving : ***   

3.6  Verkoopopbrengst : p.m. 

3.7  Boedelbijdrage : p.m. 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus : in onderzoek. 

 Werkzaamheden : *** 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving : in onderzoek / NTAB is door de Deutsche Bank N.V. 

ingeschakeld ten behoeve van taxatie en waardering. 

3.10 Verkoopopbrengst : p.m. 

3.11 Boedelbijdrage : p.m. 

 Werkzaamheden : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving : 2010/2011 Huurrechten € 25.000 

   Stand per 31 mei 2012 € 22.142 

   2010/2011 omzetbelasting vordering  € 78.002 

   Stand per 31 mei 2012 € 62.575 

   2010/2011 overige vorderingen  € 47.984 

   Stand per 31 mei 2012 € 47.984 

   2010/2011 vooruitbetaalde posten  € 0 

   Stand per 31 mei 2012 € 11.353 

3.13 Verkoopopbrengst : p.m. 
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 Werkzaamheden : *** 

 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : 2010/2011 € 255.783 

   Stand per 31 mei 2012 € 431.987 

4.2 Opbrengst : p.m. 

4.3 Boedelbijdrage : p.m. 

 Werkzaamheden : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : 2010/2011 negatief  € 707.045 

   Stand per 31 mei 2012 negatief  € 891.708 

5.2 Leasecontracten : *** 

5.3 Beschrijving zekerheden : de bank heeft de eerste pandrechten op de 

gebruikelijke assets zoals IE-rechten, voorraad, 

inventaris. 

5.4 Separatistenpositie : vooralsnog alleen de bank. Free Record Shop B.V. 

althans een aan haar gelieerde onderneming claimt een 

eerste pandrecht op IE-rechten. FRS is verzocht dit 

schriftelijk te onderbouwen en aan te tonen. 

5.5 Boedelbijdragen : p.m. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : in onderzoek. De crediteuren zijn / worden bericht om 

hun eigendomsvoorbehoud binnen de door de 

curatoren opgegeven periode aan te tonen. 

5.7 Reclamerechten : idem. 

5.8 Retentierechten : idem. 

 Werkzaamheden : *** 
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6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : *** 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving : de curatoren zijn de afgelopen twee weken vrijwel 

fulltime doende geweest om partijen te ontvangen met 

betrekking tot een doorstartscenario. Dit is geschied in 

nauw overleg met de in het faillissement benoemde 

rechter-commissaris en de Deutsche Bank N.V. 

6.4 Verantwoording : p.m. 

6.5 Opbrengst : p.m. 

6.6 Boedelbijdrage : p.m. 

 Werkzaamheden : *** 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : eerste indruk: aan voldaan. Nader onderzoek volgt. 

7.2 Depot jaarrekeningen : tot en met 2009 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek. 

 Werkzaamheden : *** 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : p.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : opgevraagd. 

8.3 Pref. vord. van het UWV : p.m. 

8.4 Andere pref. crediteuren : p.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : 2010/2011 € 123.840 

   Stand per 31 mei 2012 € 309.162 (op basis van 

administratie: nog niet ingediend) 



 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: onbekend. 

 Werkzaamheden : *** 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : onbekend. 

9.2  Plan van aanpak : overdracht activa, verkoop huurwaardes, 

debiteureninning, onderzoek algemeen. 

9.3 Indiening volgend verslag : 11 oktober 2012 

 Werkzaamheden : *** 

  

 

     P.E.A.M. Gerritse 

   L.L.M. Prinsen   

   c u r a t o r e n 


