Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
10-11-2021
F.09/21/62
NL:TZ:0000186285:F001
09-04-2021

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr A.Y . te Kiefte

Algemene gegevens
Naam onderneming
ASNL Pow er Assets Projects International B.V.

07-05-2021
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Goor, kantoorhoudende te (7514 AK) Enschede aan de
Hengelosestraat 100-9

07-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Adviseren in en leveren van turnkey systemen op het gebied
van duurzame energie, en het participeren in dergelijke ondernemingen.”

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 25.000,00

€ 190,00

€ 142.407,00

2020

€ 144.528,53

€ 117.161,71

€ 329.234,57

2019

€ 257.071,20

€ 28.628,80

€ 279.333,70

2017

€ 62.422,00

€ 23.150,00

€ 114.037,00

2021

Toelichting financiële gegevens

07-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde vennootschap heeft haar activiteiten in het jaar 2021 gestaakt.

07-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 1.744,70

07-05-2021
1

€ 3.660,19

06-08-2021
2

€ 7.019,30

10-11-2021
3

Verslagperiode
van
9-4-2021

07-05-2021
1

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

06-08-2021
2

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

10-11-2021
3

t/m
9-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 30 min

2

7 uur 54 min

3

5 uur 48 min

totaal

33 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode zijn de meeste uren besteed aan de inventarisatie
van de te verrichten w erkzaamheden in het faillissement alsmede de
bestudering van de van de (middellijk) bestuurder ontvangen stukken.
Daarnaast is tijd besteed aan de realisatie van een doorstart alsmede het
ontslag van het personeelslid.

07-05-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste uren besteed aan de
correspondentie met ABN Amro Bank N.V. en de algemene te verrichten
w erkzaamheden in een faillissement.

06-08-2021
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden van de curator
beperkt gew eest. Zij hebben hoofdzakelijk gezien op het
rechtmatigheidsonderzoek en de algemeen te verrichten w erkzaamheden in
een faillissement.

10-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 8 januari
2015. Sinds de datum van oprichting is de heer S. Fida alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van ASNL Pow er Assets Projects
International B.V.

07-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

07-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige
verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Ter zake zal premierestitutie
plaatsvinden.

07-05-2021
1

Tot op heden is nog geen premierestitutie ontvangen.

06-08-2021
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde geen pand. Zij had enkel een
overeenkomst gesloten met een businesspoint alw aar zij stond ingeschreven
en w elke diende als postadres. De w ederpartij heeft voornoemde
overeenkomst als gevolg van het faillissement beëindigd.

07-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de (middellijk) bestuurder een
combinatie van factoren. Sinds 2019 zouden de w erkzaamheden grotendeels
zijn uitgevoerd middels de w erkmaatschappij Cleanglobe International B.V.
Daarvoor zouden de w erkzaamheden hoofdzakelijk zijn uitgevoerd door de
gefailleerde vennootschap. Dit zou in eerste instantie redelijk goed hebben
gelopen totdat in april 2020 tot midden augustus 2020 er door de coronacrisis
geen vervolgprojecten aangenomen konden w orden, terw ijl de kosten van de
vennootschap w el doorliepen. Hierdoor zouden de toch al beperkte liquide
middelen en financiële buffer zijn afgenomen. De vooruitzichten zouden echter
positief zijn gew eest. De vennootschappen zouden dusdanig met elkaar
verw even zijn dat het faillissement van de w erkmaatschappij Cleanglobe
International B.V. direct ook het faillissement van ASNL Pow er Assets Projects
International B.V. tot gevolg had. De curator heeft de gegeven oorzaak van
het faillissement in onderzoek.

07-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-4-2021

1

De enige w erknemer die in loondienst w erkzaam w as voor de
gefailleerde vennootschap w as de bestuurder

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
- Overleg en correspondentie bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelslid.

07-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

07-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek Kadaster.

07-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris voornamelijk bestaande uit
handgereedschap en een steiger

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft een zeer beperkte hoeveelheid
bedrijfsinventaris in eigendom. De bedrijfsmiddelen zijn middels een
bureautaxatie door Makelaarskantoor Puper B.V. getaxeerd. De verkoop van
de bedrijfsmiddelen is betrokken bij de doorstart door de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap als bedoeld onder punt 6.4.

07-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

07-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie taxateur;
- Verrichten verkoopinspanningen;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen activaovereenkomst.

07-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De gefailleerde vennootschap heeft geen voorraad en/of onderhanden w erk in
eigendom.

07-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek aanw ezigheid voorraad/onderhanden w erk.

07-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

07-05-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

07-05-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is er geen sprake van vorderingen op debiteuren nu de
vorderingen op debiteuren zijn overgedragen aan een factoringmaatschappij.
Mogelijk is nog w el sprake van een vordering op de factoringmaatschappij. Ter
zake zal nader onderzoek plaatsvinden

07-05-2021
1

De gefailleerde vennootschap heeft haar vorderingen op debiteuren
overgedragen aan tw ee factormaatschappijen, zijnde PayFix Factoring B.V. en
O2Factoring B.V. Onderzoek ter zake heeft uitgew ezen dat de gefailleerde
vennootschap geen bedragen meer van deze factormaatschappijen meer
tegoed heeft.

06-08-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

07-05-2021
1

- Onderzoek bestaan vorderingen op factormaatschappijen.

06-08-2021
2

Geen.

10-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 14.851,84
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank
N.V. heeft per datum faillissement uit hoofde van een door haar aan de
gefailleerde vennootschap verleende kredietfaciliteit een bedrag ad €
14.851,84 te vermeerderen met rente en kosten van de gefailleerde
vennootschap te vorderen.

5.2 Leasecontracten

07-05-2021
1

5.2 Leasecontracten
Leasecontracten Er is vooralsnog niet gebleken van lopende leasecontracten.

07-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde
vennootschap gefinancierd. Tot zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen van de gefailleerde vennootschap jegens ABN AMRO Bank N.V.
heeft ABN AMRO Bank N.V. een (vermeend) pandrecht verkregen op huidige en
toekomstige vorderingen op derden, de inventaris en de voorraad van de
gefailleerde vennootschap. De curator heeft onderzoek verricht naar de
rechtsgeldigheid van deze (vermeende) pandrechten. Vaststaat dat de
stampandakte niet bij de Belastingdienst is geregistreerd, zodat de curator
zich op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van een rechtsgeldig
pandrecht op de inventaris en voorraad van de gefailleerde vennootschap. ABN
AMRO Bank N.V. heeft zich hierbij neergelegd. Het pandrecht op de huidige en
toekomstige vorderingen op derden is w el rechtsgeldig.

07-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank N.V. is separatist ten aanzien van de huidige en toekomstige
vorderingen op derden.

07-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich tot op heden één crediteur gemeld ter zake een (vermeende)
eigendomsaanspraak, w elke aanspraak inmiddels is onderzocht en
afgew ikkeld.

07-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

07-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

07-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-05-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie met de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Correspondentie en overleg ABN AMRO Bank N.V.;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten;
- Onderzoek + afw ikkeling eigendomsvoorbehouden.

07-05-2021
1

- Correspondentie en overleg ABN AMRO Bank N.V.;
- Onderzoek rechtsgeldigheid pandrechten

06-08-2021
2

Geen.

10-11-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren per datum faillissement reeds gestaakt en er
w aren geen opdrachten meer in orderportefeuille, zodat van voortzetting geen
sprake w as.

07-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

07-05-2021
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzoek verricht naar een mogelijke doorstart. Vaststaat
dat de vennootschap nagenoeg geen activa heeft om te verkopen, zodat het
versturen van een informatiememorandum niet zinvol is. De bestuurder heeft
echter aangegeven w el interesse te hebben in een doorstart. De
w erkmaatschappij van ASNL Pow er Assets Projects International B.V.,
Cleanglobe International B.V., is drie dagen voor het faillissement van ASNL
Pow er Assets Projects International B.V. gefailleerd. Voornoemde
vennootschappen w aren dusdanig verw even met elkaar dat een doorstart
enkel ten aanzien van beide vennootschappen zinvol is. De bestuurder heeft
dan ook een bieding uitgebracht op de goodw ill van beide vennootschappen
en het zeer beperkte actief dat in eigendom toebehoorde aan ASNL Pow er
Assets Projects International B.V. Na onderhandeling ter zake is met
machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over de
koopprijs. In totaal bedraagt de koopprijs voor de goodw ill en de inventaris
een bedrag ad € 12.000,00 vrij van btw , w aarbij € 9.500,00 ziet op de goodw ill
en € 2.500,00 op de inventaris. De opbrengst van de inventaris komt toe aan
de boedel van ASNL Pow er Assets Projects International B.V. De opbrengst van
de goodw ill w ordt 50-50 verdeeld tussen de boedel van Cleanglobe
International B.V. en ASNL Pow er Assets Projects International B.V., zodat een
bedrag ad € 4.750,00 toekomt aan de boedel van ASNL Pow er Assets Projects
International B.V. De koopprijs w ordt middels een betalingsregeling voldaan.
Direct na ondertekening van de overeenkomst is een bedrag ad € 3.500,00
voldaan. Het restant zal in zes maandelijkse termijnen van € 1.416,67 w orden
voldaan. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van
voornoemde activaovereenkomst zal de doorstarter een eerste pandrecht
verstrekken op de inventaris en de huidige en toekomstige vorderingen op
derden.

07-05-2021
1

De betalingsregeling w ordt door de (middellijk) bestuurder correct nageleefd.
Tot op heden is een bedrag ad 7.750,02 ontvangen. Van dit bedrag komt een
bedrag ad € 3.875,00 toe aan de gefailleerde vennootschap. Het restant ad €
3.875,02 is toegekomen aan de boedel van Cleanglobe International B.V.

06-08-2021
2

Inmiddels is de (middellijk) bestuurder de betalingsregeling volledig
nagekomen. In totaal is een bedrag ad € 12.000,00 betaald. In tegenstelling
tot hetgeen hiervoor is vermeld is van dit bedrag een bedrag ad € 7.250,00
toegekomen aan de boedel van de gefailleerde vennootschap. De kw estie is
hiermee afgerond.

10-11-2021
3

6.5 Verantwoording
Zie punt 6.4

6.6 Opbrengst

07-05-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 1.750,00

07-05-2021
1

Toelichting
In totaal komt een bedrag ad € 7.250,00 vrij van btw toe aan de boedel van
ASNL Pow er Assets Projects International B.V.
€ 3.875,00

06-08-2021
2

Toelichting
Vrij van btw .
€ 7.250,00

10-11-2021
3

Toelichting
Vrij van btw .

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg en correspondentie bestuurder;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart;
Besprekingen bestuurder en diens gemachtigde;
Correspondentie rechter-commissaris;
Opstellen activaovereenkomst en pandakten.

07-05-2021
1

-Overleg en correspondentie bestuurder;
- Monitoren nakoming betalingsregeling.

06-08-2021
2

- Monitoren nakoming betalingsregeling.

10-11-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap en de boekhouder hebben de
administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand
gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

07-05-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2015 tot en met 2018 op tijd
gedeponeerd. De jaarrekening over het (boek)jaar 2019 is nog niet
gedeponeerd, zodat deze ook te laat gedeponeerd is. De termijn voor
deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2020 is nog niet
verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

07-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

07-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting zou volstorting van de aandelen hebben
plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Thans vindt onderzoek
plaats of sprake is gew eest van reële volstorting van de aandelen.

07-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal hiermee een aanvang w orden genomen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Getracht zal w orden dit onderzoek in de
aankomende verslagperiode af te ronden.

07-05-2021
1

06-08-2021
2

10-11-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-05-2021
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
In onderzoek

06-08-2021
2

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal hiermee een aanvang w orden genomen.
In onderzoek
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Getracht zal w orden dit onderzoek in de
aankomende verslagperiode af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Correspondentie bestuurder;
Eerste onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

07-05-2021
1

Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

06-08-2021
2

Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

10-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

07-05-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.113,00

07-05-2021
1

€ 56.213,00

06-08-2021
2

€ 62.482,00

10-11-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

07-05-2021
1

5

06-08-2021
2

6

10-11-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.663,69

07-05-2021
1

€ 73.168,63

06-08-2021
2

€ 75.617,92

10-11-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Verw erken vorderingen van crediteuren.

06-08-2021
2

- Verw erken vorderingen van crediteuren.

10-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

07-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden zullen in de aankomende verslagperioden voornamelijk
zien op het monitoren van de betalingsregeling ter zake de doorstart,
onderzoek doen naar een eventuele vordering op de factormaatschappij en
het rechtmatigheidsonderzoek. Het betreft een overzichtelijk faillissement met
beperkte te verrichten w erkzaamheden.

07-05-2021
1

In de aankomende verslagperiode zullen de w erkzaamheden voornamelijk zien
op het monitoren van de betalingsregeling ter zake de doorstart en het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
2

De w erkzaamheden van de curator zullen voornamelijk zien op het afronden
van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

07-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

10-11-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
- Monitoring betalingsregeling ter zake de doorstart;
- Onderzoek vordering op factormaatschappij;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

07-05-2021
1

- Monitoring betalingsregeling ter zake de doorstart;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

06-08-2021
2

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

10-11-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

