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Algemene gegevens
Naam onderneming
Asysto Nederland B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asysto Nederland
B.V. (KvK 60320664), statutair gevestigd te Barendrecht en feitelijk gevestigd
te 2994 CC Barendrecht aan de Hertenburg 22.

16-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van bouw kundig teken- en rekenw erk voor aannemers, prefab
productie-bedrijven, studiebureaus, architecten en derden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 500.267,00

€ -34.566,00

€ 173.770,00

2017

€ 766.083,00

€ -20.437,00

€ 220.503,00

2016

€ 679.816,00

€ -14.861,00

€ 188.577,00

2018

€ 529.696,00

€ -182.578,00

€ 176.469,00

Toelichting financiële gegevens

16-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Ondanks verzoeken daartoe is de administratie nog niet door de curator
ontvangen.

16-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

16-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgave Handelsregister

Boedelsaldo
€ 106,90

16-04-2020
1

€ 106,90

16-07-2020
2

€ 106,90

16-10-2020
3

€ 106,90

15-01-2021
4

€ 106,90

15-04-2021
5

€ 91,00

15-07-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-3-2020

16-04-2020
1

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

16-07-2020
2

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

16-10-2020
3

t/m
16-10-2020
van
17-10-2020

15-01-2021
4

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021

15-04-2021
5

t/m
15-4-2021
van
16-4-2021

15-07-2021
6

t/m
15-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

40 uur 30 min

2

9 uur 36 min

3

8 uur 54 min

4

13 uur 0 min

5

7 uur 36 min

6

3 uur 54 min

totaal

83 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asysto Nederland
B.V. is opgericht op 21 maart 2014 en met ingang van 26 maart 2014
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 60320664.

16-04-2020
1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het verrichten van bouw kundig teken- en
rekenw erk voor aannemer, prefab productiebedrijven, studiebureaus,
architecten en derden.
Vanaf de oprichtingsdatum is de heer Leysen bestuurder van Asysto Nederland
B.V.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures w aar de
gefailleerde vennootschap partij in is.

16-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen zijn door de curator beëindigd.

16-04-2020
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend gew orden met lopende huurovereenkomsten.

16-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemde de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap de opzegging van arbeidsovereenkomsten door een
drietal personeelsleden in november 2019, zulks in samenhang met het
w egvallen van omzet. Deze drie personeelsleden zijn per 1 januari 2020 in
dienst getreden bij de grootste opdrachtgever van de gefailleerde
vennootschap, w elke op haar beurt geen opdrachten meer verstrekte.
Partijen hebben voorafgaand aan het faillissement overeenstemming bereikt
omtrent overname van de onderneming (althans, een deel van het personeel,
de huurovereenkomst en de materiële en immateriële activa) aan de
betreffende opdrachtgever.
Het faillissement is aangevraagd door een van de voormalig personeelsleden
die per 1 januari 2020 in dienst is getreden bij de grootste opdrachtgever. De
gefailleerde vennootschap heeft blijkens het faillissementsrekest het netto
salaris ten bedrage van € 9.996,97 (conform de salarisspecificatie van de
maand december 2019, inclusief eindafrekening) onbetaald gelaten.

16-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

16-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

16-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-3-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met het (voormalig) personeel, het UW V en het bestuur.

16-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

16-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

16-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Op faillissementsdatum w as de activa reeds verkocht. De curator is aldus niet
bekend gew orden met aanw ezige bedrijfsmiddelen.

16-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van belang.

16-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend gew orden met voorraden of onderhanden w erk.

16-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Op faillissementsdatum w as de activa reeds verkocht. De curator is aldus niet
bekend gew orden met andere nog aanw ezige activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteur

€ 53.190,19

totaal

€ 53.190,19

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nader onderzoek vindt nog plaats.

16-04-2020
1

Uit de administratie blijkt een vordering van € 53.190,19 op één debiteur,
zijnde de voormalig grootste opdrachtgever van gefailleerde. Het
incassotraject is opgestart.

15-01-2021
4

De debiteur heeft een beroep gedaan op verrekening. De debiteur meent een
tw eetal bedragen te vorderen te hebben van de gefailleerde vennootschap.
Dit zou gaan om een bedrag van € 24.000,00 betreffende een onbetaald
gelaten factuur, alsmede een bedrag van € 76.416,00 aangaande schade en
kosten. Nader onderzoek vindt plaats.

15-04-2021
5

De curator is onder andere in afw achting van nadere stukken aangaande de
tegenvorderingen en verw acht deze stukken op korte termijn te mogen
ontvangen. De na verrekening gepretendeerde tegenvordering is thans
geplaats op de lijst van voorlopig erkende crediteuren, dit met de
kanttekening dat het een voorlopige erkenning betreft en de vordering in een
later stadium (w aaronder bij het uitblijven van nadere stukken) verplaatst
kan w orden naar de lijst van betw iste vorderingen.

15-07-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden.

15-01-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een door een bank ingediende vordering.

5.2 Leasecontracten

16-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend gew orden met lopende leaseovereenkomsten.

16-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen. Vanw ege het ontbreken van activa is dit ook niet
relevant.

16-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
separatistenpositie pretenderen. Vanw ege het ontbreken van activa is dit ook
niet relevant.

16-04-2020
1

Een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde partij stelt pandrechten te
hebben. De daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten c.q. (het
samenstel van) rechtshandelingen tot verpanding zijn door de curator
vernietigd (zie tevens onderdeel 7.6). Er is derhalve geen sprake van
verpanding.

16-10-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanw ege het
ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

16-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanw ege het ontbreken van
activa is dit ook niet relevant.

16-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd. Vanw ege het ontbreken van activa is dit ook niet
relevant.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting in faillissement is geen sprake. Voorafgaand aan het
faillissement is de onderneming (althans een deel van het personeel, de
huurovereenkomst en de materiële en immateriële activa) overgedragen aan
de voormalig grootste opdrachtgever van de gefailleerde vennootschap.

16-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een met de curator overeengekomen doorstart is geen sprake.
Voorafgaand aan het faillissement is de onderneming (althans een deel van
het personeel, de huurovereenkomst en de materiële en immateriële activa)
overgedragen aan de voormalig grootste opdrachtgever van de gefailleerde
vennootschap.

16-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek vindt nog plaats.

16-04-2020
1

Er is voldaan aan de boekhoudplicht. Uit het onderzoek naar de administratie
zijn w el onregelmatigheden gebleken. De curator verw ijst naar onderdeel 7.6.

15-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 08-08-2019
2017: 24-04-2019
2016: 09-03-2018
2015: 31-10-2016
2014: 01-02-2016

16-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

16-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2014 opgericht. Een eventuele vordering uit hoofde van
de stortingsverplichting is in beginsel verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Een aantal jaarrekeningen is niet tijdig gedeponeerd. Nader onderzoek naar
de administratie vindt nog plaats.

Toelichting
Een aantal jaarrekeningen is niet tijdig gedeponeerd. Gevolg daarvan is dat
vast staat dat de bestuurder haar bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld en
behoudens tegenbew ijs w ordt aangenomen dat deze onbehoorlijk
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

16-04-2020
1

15-01-2021
4

De bestuurder berichtte de curator voornemens te zijn een akkoord aan te
bieden aan de crediteuren. Een en ander zal de komende verslagperiode
w orden geconcretiseerd.

Toelichting
De bestuurder berichtte de curator dat een groot aantal schuldeisers zal gaan
instemmen met het akkoord.

15-04-2021
5

Gezien de omvang van de in onderdeel 4 van onderhavig verslag
uiteengezette gepretendeerde tegenvorderingen zal eerst duidelijkheid
moeten w orden verkregen omtrent de juistheid van deze gepretendeerde
vorderingen. In dat kader dient ook de verzekeraar zich uit te laten omtrent
dekking van de gepretendeerde schade onder de ten tijde van het ontstaan
van de gepretendeerde schade lopende verzekering.
Ja
Toelichting
De curator is in afw achting van nadere stukken aangaande de
tegenvorderingen, alsmede opgave van een contactpersoon w aarmee de
verzekeraar contact dient op te nemen aangaande beoordeling van de
gepretendeerde schade en dekking daarvan. De curator verw acht deze
informatie en stukken op korte termijn te mogen ontvangen. Vervolgens zal
de verzekeraar zich dienen uit te laten over de gepretendeerde schade en
dekking daarvan. Daarna kan een eventueel akkoord tot stand komen.

7.6 Paulianeus handelen

15-07-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

16-04-2020
1

Toelichting
In de periode voorafgaand aan het faillissement zijn de nodige
overeenkomsten (w aaronder strekkende tot het vestigen van pandrechten)
gesloten tussen de gefailleerde vennootschap en een aan haar gelieerde
partij. De curator acht deze overeenkomsten paulianeus. Nader overleg vindt
plaats.
Ja

16-07-2020
2

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

16-10-2020
3

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

15-01-2021
4

Toelichting
De bestuurder berichtte de curator voornemens te zijn een akkoord aan te
bieden aan de crediteuren. Een en ander zal de komende verslagperiode
w orden geconcretiseerd.
Ja

15-04-2021
5

Toelichting
De bestuurder berichtte de curator dat een groot aantal schuldeisers zal gaan
instemmen met het akkoord.
Gezien de omvang van de in onderdeel 4 van onderhavig verslag
uiteengezette gepretendeerde tegenvorderingen zal eerst duidelijkheid
moeten w orden verkregen omtrent de juistheid van deze gepretendeerde
vorderingen. In dat kader dient ook de verzekeraar zich uit te laten omtrent
dekking van de gepretendeerde schade onder de ten tijde van het ontstaan
van de gepretendeerde schade lopende verzekering.
Ja
Toelichting
De curator is in afw achting van nadere stukken aangaande de
tegenvorderingen, alsmede opgave van een contactpersoon w aarmee de
verzekeraar contact dient op te nemen aangaande beoordeling van de
gepretendeerde schade en dekking daarvan. De curator verw acht deze
informatie en stukken op korte termijn te mogen ontvangen. Vervolgens zal
de verzekeraar zich dienen uit te laten over de gepretendeerde schade en
dekking daarvan. Daarna kan een eventueel akkoord tot stand komen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de mogelijke vordering van het UW V in verband met overgenomen
loonverplichtingen.
€ 9.736,98

16-04-2020
1

16-10-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van €
9.736,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 71.216,00

16-04-2020
1

€ 71.185,00

16-07-2020
2

€ 71.177,00

15-01-2021
4

€ 71.151,00

15-04-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar mogelijke vordering nog kenbaar te maken.
€ 58.664,53

16-04-2020
1

16-10-2020
3

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V heeft een preferente
vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 58.664,53.
€ 59.941,12
Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V een gew ijzigde preferente
vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 59.941,12.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-01-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tw ee personeelsleden hebben een vordering kenbaar gemaakt. In afw achting
van de mogelijke uitbetaling van het UW V zijn de vorderingen thans als P.M.post opgenomen.
€ 8.455,89

16-04-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode zijn de door voornoemde tw ee
personeelsleden ingediende vorderingen desgevraagd geplaatst op de lijst
van voorlopig erkende preferente crediteuren.
€ 12.309,60

15-04-2021
5

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode is door een voormalig personeelslid een
preferente vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 3.853,71.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

16-04-2020
1

3

16-07-2020
2

5

16-10-2020
3

6

15-01-2021
4

7

15-07-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.690,74

16-04-2020
1

€ 4.425,94

16-07-2020
2

€ 9.470,24

16-10-2020
3

€ 8.019,38

15-01-2021
4

€ 5.628,81

15-04-2021
5

€ 59.819,00

15-07-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

16-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

16-04-2020
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- Het nader onderzoeken van de administratie;
- het voeren van (nader) overleg omtrent de paulianeuze handelingen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

16-07-2020
2

- Het nader onderzoeken van de administratie;
- het voeren van (nader) overleg omtrent de paulianeuze handelingen;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

16-10-2020
3

- afronden van het onderzoek van de administratie;
- het voeren van (nader) overleg omtrent de paulianeuze handelingen en
aansprakelijkheden.
De curator w acht de komende verslagperiode het door de bestuurder aan de
crediteuren aan te bieden akkoord af. Daarnaast zal het incassotraject
aangaande de openstaande vordering op de debiteur w orden vervolgd.

15-01-2021
4

Gezien de omvang van de in onderdeel 4 van onderhavig verslag
uiteengezette gepretendeerde tegenvorderingen zal eerst duidelijkheid
moeten w orden verkregen omtrent de juistheid van deze gepretendeerde
vorderingen. In dat kader dient ook de verzekeraar zich uit te laten omtrent
dekking van de gepretendeerde schade onder de ten tijde van het ontstaan
van de gepretendeerde schade lopende verzekering. Vervolgens kan w orden
bezien of het door de bestuurder voorgenomen aan te bieden akkoord kans
van slagen heeft.

15-04-2021
5

De curator is in afw achting van nadere stukken aangaande de
tegenvorderingen van de debiteur, alsmede opgave van een contactpersoon
w aarmee de verzekeraar contact dient op te nemen aangaande beoordeling
van de gepretendeerde schade en dekking daarvan. De curator verw acht
deze informatie en stukken op korte termijn te mogen ontvangen. Vervolgens
zal de verzekeraar zich dienen uit te laten over de gepretendeerde schade
en dekking daarvan. Daarna kan een eventueel akkoord tot stand komen.

15-07-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

16-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-07-2021
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