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Algemene gegevens
Naam onderneming
ASAP Projecten Beheer B.V.

08-07-2020
1

Gegevens onderneming
ASAP Projecten Beheer B.V. is een besloten vennootschap opgericht op 7
februari 2019, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan het
adres: Zijpe 1, 3086 HZ te Rotterdam.

08-07-2020
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van de onderneming bestaan volgens de Kamer van
Koophandel uit projectbegeleiding bij bouw projecten, directievoering bij
bouw projecten en uitoefening van toezicht bij bouw projecten. De bestuurder
van de vennootschap heeft ook bevestigd dat dit de activiteiten zijn gew eest.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 548.090,00

€ 291.306,00

€ 790.610,00

2019

€ 954.560,00

€ 26.059,00

€ 212.624,00

Toelichting financiële gegevens

08-07-2020
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2020 zijn ontleend aan de kolommenbalans per faillissementsdatum.
Het betreft hier vijf maanden. De curator beschikt nog niet over de financiële
gegevens van 2019. Deze zijn bij de bestuurder opgevraagd.

08-07-2020
1

Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator tot op heden geen financiële
gegevens van 2019 ontvangen. De curator blijft in afw achting.

07-10-2020
2

De curator heeft de financiële gegevens van 2019 ontvangen van de
bestuurder en heeft deze aan een onderzoek onderw orpen w aarover hierna
meer.

07-01-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel w as er geen personeel in
dienst.

08-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 632,03

07-10-2020
2

€ 48.111,93

07-01-2021
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Toelichting
Er is in het kader van een regeling met debiteuren een bedrag van € 47.500,- ontvangen.

Verslagperiode
van
9-6-2020

08-07-2020
1

t/m
8-6-2020
van
9-6-2020

07-10-2020
2

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020
t/m
6-1-2021

Bestede uren

07-01-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

32 uur 49 min

2

56 uur 36 min

3

42 uur 18 min

totaal

131 uur 43 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder is Sap Beheer- en Investment Groep B.V. en bestuurder is
de heer A.J.P. Sap.

08-07-2020
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1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is de curator niet gebleken.

07-10-2020
2

1.3 Verzekeringen
In onderzoek. Mogelijke verzekeringen zullen w orden beëindigd.

08-07-2020
1

1.4 Huur
Van een bedrijfsruimte is geen sprake. Er w erd geen bedrijfsruimte gehuurd.
Het vestigingsadres betreft het privé adres van de bestuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

08-07-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door de bestuurder. Gefailleerde had drie
bouw projecten lopen voor tw ee opdrachtgevers (gelieerde vennootschappen)
w elke w aren aangenomen. Tijdens de besprekingen in januari/februari 2020
over het uitgevoerde meerw erk met betrekking tot een project is hierover een
conflict ontstaan. Totaal onverw acht heeft de opdrachtgever besloten om de
betreffende overeenkomst met gefailleerde te beëindigen op 14 februari 2020.
Gelijktijdig w erden ook de andere lopende opdrachten door de opdrachtgevers
ingetrokken. Hierdoor verloor gefailleerde in een keer haar volledige omzet.

08-07-2020
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Ondanks verw oede pogingen van de bestuurder zijn de openstaande facturen
niet betaald door de opdrachtgevers. Doordat gefailleerde geen inkomsten
meer genereerde kon zij niet meer voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
Aangezien er geen zicht w as op betaling van de opdrachtgevers w as de
bestuurder genoodzaakt om het faillissement van ASAP Projecten Beheer B.V.
aan te vragen.
De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De curator heeft bij gefailleerde diverse gegevens opgevraagd voor het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Tot op heden zijn deze na
meerdere verzoeken maar beperkt niet ontvangen. De bestuurder is nogmaals
verzocht om de nadere gegevens te verstrekken. De curator is nog in
afw achting van de reactie van de bestuurder.

07-10-2020
2

De curator heeft diverse gegevens van de bestuurder ontvangen en heeft dit
in onderzoek. De bevindingen zullen schriftelijk aan de bestuurder w orden
voorgelegd. Zie verder bij punt 7.5.

07-01-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
08-07-2020
1

Toelichting
Volgens de bestuurder is er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
08-07-2020
1

Toelichting
N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien er geen personeel in dienst w as bij gefailleerde is dit onderdeel
hiermee afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

20 ft container

€ 599,50

totaal

€ 599,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

08-07-2020
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Toelichting bedrijfsmiddelen
In onderzoek.

08-07-2020
1

Uit onderzoek is gebleken dat gefailleerde beschikte over een 20 ft container.
Deze is ter beperking van kosten via marktplaats te koop aangeboden en kan
w orden verkocht voor € 650,00. Na aftrek van advertentiekosten ad € 50,50
resteert er voor de boedel een opbrengst van € 599,50.

07-10-2020
2

Op de balans 2020 staan bouw materialen vermeld onder de materiële vaste
activa. De curator heeft bij de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd,
maar deze ondanks meerdere verzoeken nog niet ontvangen. Zodra de
informatie is ontvangen zal de curator hier verder onderzoek naar doen.
De bestuurder heeft aanvullende informatie verstrekt en de curator heeft
deze informatie beoordeeld. Uit deze informatie blijkt dat de op de balans
vermelde bouw materialen de 20 ft container betreft. Deze is inmiddels
verkocht ten gunste van de boedel.

07-01-2021
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Daarnaast blijkt uit de verstrekte informatie dat er een computer en printer
zijn gekocht. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij de bestuurder
en w acht nog op terugkoppeling.
Verder is er geen activa in de administratie aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nvt

07-10-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

07-10-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bestuurder heeft aanvullende informatie verstrekt en de curator heeft dit
beoordeeld. Uit deze informatie blijkt dat er in 2019 nog een aantal pallets is
gekocht. De curator heeft ook hieromtrent nog navraag bij de bestuurder
gedaan en w acht op terugkoppeling.

07-01-2021
3

Van onderhanden w erk is de curator niet gebleken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek naar mogelijke voorraad pallets.

3.8 Andere activa

07-01-2021
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 32,53

totaal

€ 32,53

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door de curator is kasgeld aangetroffen van € 32,53. Dit bedrag is op de
boedelrekening gestort. Uit de verw erkte administratie zou blijken dat er
sprake is van een positief banksaldo van € 586,00 doch er w erd geen
bankrekening op naam van de vennootschap aangehouden. De bestuurder
gebruikte aan bankrekening op naam van een derde. De bestuurder is om
afgifte verzocht.

07-10-2020
2

De bestuurder heeft het banksaldo ad € 586,00 nog niet overgemaakt naar
de boedel, aangezien zijn liquiditeit dit niet toelaat. De curator is hierover in
overleg met de bestuurder.

07-01-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Nadere inventarisatie.

08-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 775.587,86

€ 47.500,00

totaal

€ 775.587,86

€ 47.500,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de openstaande postenlijst debiteuren bedragen de openstaande
vorderingen op debiteuren
€ 775.587,86. Dit betreft vorderingen op de tw ee opdrachtgevers van
gefailleerde. De curator onderzoekt in hoeverre deze vorderingen
incasseerbaar zijn.

08-07-2020
1

De debiteuren zijn aangeschreven en in dit kader is er een inhoudelijke
discussie ontstaan omtrent de omvang en kw aliteit van het opgeleverde
w erkzaamheden. De curator maakt onverkort aanspraak op betaling van de
openstaande vorderingen.

07-10-2020
2

Er zijn in het faillissement eigenlijk maar tw ee debiteuren en dit betreft aan
elkaar gelieerde vennootschappen w aarvoor gew erkt is.

07-01-2021
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Uit de discussie met deze debiteuren en na overleg met de bestuurder is
gebleken dat een groot deel van het w erk niet goed of in het geheel nog niet
geheel w as uitgevoerd. Aangezien het starten van een procedure kosten met
zich meebrengt en een positieve uitkomst hiervan voor de boedel onzeker
w as, heeft de curator met goedkeuring van de rechter-commissaris een
minnelijke regeling getroffen. Met de debiteuren is in een
vaststellingsovereenkomst gesloten. Er w ordt in dit kader een bedrag van €
47.500 aan de boedel voldaan tegen finale kw ijting. Dit bedrag is inmiddels
op de boedelrekening ontvangen, w aarmee de incasso van de openstaande
vorderingen is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek incasso openstaande vorderingen.

08-07-2020
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De w erkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.

07-01-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens de administratie is er sprake van een gering positief banksaldo. De
curator onderzoekt dit. Er w erd geen bankfinanciering aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

08-07-2020
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5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder is er geen sprake van leasecontracten. De curator
onderzoekt dit.

08-07-2020
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Van leasecontracten is de curator niet gebleken.

07-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheden verstrekt naar van de bestuurder w erd vernomen.

08-07-2020
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5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

08-07-2020
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Nvt

07-01-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek.

08-07-2020
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Nvt

07-01-2021
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5.6 Retentierechten
In onderzoek.

08-07-2020
1

Nvt

07-01-2021
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5.7 Reclamerechten
In onderzoek.

08-07-2020
1

Nvt

07-01-2021
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5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek administratie.

08-07-2020
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Afgerond

07-01-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

08-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

08-07-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

08-07-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

08-07-2020
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

08-07-2020
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

08-07-2020
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

7. Rechtmatigheid

08-07-2020
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7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

08-07-2020
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De curator is met het onderzoek naar de boekhoudplicht aangevangen. Naar
aanleiding hiervan heeft de curator bij de bestuurder diverse gegevens
opgevraagd. Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator deze gegevens
tot op heden niet ontvangen. De curator heeft de bestuurder nogmaals
verzocht de gegevens te verstrekken en blijft in afw achting van de reactie van
de bestuurder.

07-10-2020
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De curator heeft aanvullende informatie van de bestuurder ontvangen en
heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht voortgezet. De bevindingen
zullen schriftelijk kenbaar w orden gemaakt aan de bestuurder, w aarna de
bestuurder in de gelegenheid is gesteld hierop te reageren. De curator tracht
dit punt de komende verslagperiode met de bestuurder af te ronden.

07-01-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.
Aangezien de onderneming op 7 februari 2019 is opgericht w as het nog niet
nodig de publicatiestukken te deponeren.

08-07-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

08-07-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens de Kamer van Koophandel is het aandelenkapitaal ad € 4.000,00 niet
gestort. De curator onderzoekt dit.

08-07-2020
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In verband met het onderzoek naar de stortingsverplichting op aandelen zijn
bij de bestuurder diverse gegevens opgevraagd. Ondanks meerdere
verzoeken heeft de curator deze gegevens tot op heden niet ontvangen. De
curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht de gegevens te verstrekken en
blijft in afw achting van de reactie van de bestuurder.

07-10-2020
2

De curator heeft gegevens van de bestuurder ontvangen en heeft deze
beoordeeld. Uit de verstrekte informatie kan de curator niet vaststellen of
aan de stortingsverplichting is voldaan. Hiervoor heeft de curator aanvullende
informatie bij de bestuurder opgevraagd.

07-01-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator is aangevangen met het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en
heeft dit grotendeels afgerond. De bevindingen zijn schriftelijk kenbaar
w orden gemaakt aan de bestuurder w aarna de bestuurder in de gelegenheid
is gesteld hierop te reageren. De curator tracht dit punt de komende
verslagperiode met de bestuurder af te ronden.

08-07-2020
1

07-01-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-07-2020
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In onderzoek

07-01-2021
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Toelichting
De curator is aangevangen met het onderzoek naar paulianeus handelen en
heeft dit grotendeels afgerond. De bevindingen zullen schriftelijk kenbaar
w orden gemaakt aan de bestuurder w aarna de bestuurder in de gelegenheid
isgesteld hierop te reageren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

08-07-2020
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De curator is met het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen. Om het
onderzoek af te kunnen ronden heeft de curator aanvullende informatie bij de
bestuurder opgevraagd. Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator deze
gegevens tot op heden niet ontvangen. De curator heeft de bestuurder
nogmaals verzocht de gegevens te verstrekken en blijft in afw achting van de
reactie van de bestuurder.

07-10-2020
2

De bestuurder heeft diverse gegevens verstrekt aan de curator. Het
rechtmatigheidsonderzoek kon hierdoor w orden voortgezet en is grotendeels
afgerond. De bevindingen zijn schriftelijk aan de bestuurder kenbaar
gemaakt, w aarna de bestuurder in de gelegenheid is gesteld hierop te
reageren.

07-01-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek
- Onderzoek

naar stortingsplicht aandelen;
naar administratie;
rechtmatigheid;
oorzaak faillissement.

08-07-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.909,88

08-07-2020
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Toelichting
Dit is inclusief de te verw achten aanslag ex artikel 29, lid 7 W et OB.
€ 103.177,88

07-10-2020
2

Toelichting
Dit is inclusief de te verw achten aanslag ex artikel 29, lid 7 W et OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

08-07-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

08-07-2020
1

17

07-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 340.134,70

08-07-2020
1

€ 371.263,09

07-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te overzien.

08-07-2020
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Naar verw achting zal het gerealiseerde boedelactief voldoende zijn de
kosten te voldoen en zal er een geringe uitkering kunnen w orden gedaan
aan de preferente crediteuren.

07-01-2021
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Gezien de omvang van de vordering van de fiscus en de omvang van het
gerealiseerde en het nog te verw achten te realiseren actief is het niet te
verw achten dat aan de concurrenten een uitkering kan w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Deze dienen nader geïnventariseerd te
w orden.

08-07-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

07-10-2020
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

07-10-2020
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9.3 Stand procedures
N.v.t.

07-10-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

07-10-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Onderzoek naar aanw ezige bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar incasso vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek naar mogelijke zekerheden;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

08-07-2020
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Idem.

07-10-2020
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- Afronden onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Afronden onderzoek naar aanw ezige bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar mogelijke zekerheden;
- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventarisatie crediteuren.

07-01-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

08-07-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2021

07-01-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie bij Plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

08-07-2020
1

