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Algemene gegevens
Naam onderneming
Acuzio Projects B.V.

23-04-2018
2

Gegevens onderneming
Acuzio Projects B.V.
Statutair gevestigd te Eindhoven
Kantoorhoudende aan het adres Industriew eg 31 te 5492 NG Sint-Oedenrode
KvK 66144302

23-04-2018
2

Activiteiten onderneming
Het creëren en ontw ikkelen van sales formules voor thuisbezoek ten behoeve
van verkoop keukens.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 15.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -29.130,00

€ 103.503,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

23-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

23-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

23-04-2018
2

€ 0,00

08-04-2019
4

Verslagperiode
van
13-11-2017

23-04-2018
2

t/m
22-4-2018
van
23-4-2018

11-10-2018
3

t/m
7-10-2018
van
8-10-2018

08-04-2019
4

t/m
7-4-2019
van
5-10-2019

06-04-2020
6

t/m
5-4-2020
van
6-4-2020

05-10-2020
7

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020
t/m
30-3-2021

Bestede uren

31-03-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

24 uur 12 min

3

2 uur 24 min

4

6 uur 12 min

5

4 uur 54 min

6

1 uur 0 min

7

15 uur 30 min

8

8 uur 48 min

totaal

63 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Beste tijd verslagperiode 15,7 uur.

23-04-2018
2

Rechtmatigheidsonderzoek.

05-10-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Per 16 september 2016 is aandeelhouder en bestuurder van Acuzio Projects
BV is
H.P.M. Huyberts Holding BV. Aandeelhouder is dhr. H.P.M. Huijberts en
bestuurders van
H.P.M. Huyberts Holding BV zijn dhr. H.P.M. Huijberts en mw . P.A.M.M. HuijbertsDaniels
Tot 16 september 2016 w as Cirino BV enig aandeelhouder en w as de
bestuurder dhr.
M.H.M. Hageman. Thans is dhr. B. W outers bestuurder van Cirino BV.

23-04-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator thans geen lopende procedures bekend.

23-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Voor zover aanw ezig zijn deze beëindigd.

1.4 Huur

23-04-2018
2

1.4 Huur
NVT

1.5 Oorzaak faillissement

23-04-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft als volgt over de oorzaak van het faillissement verklaard:
De heer Huijberts exploiteert in de v.o.f. met zijn echtgenoot een keukenzaak,
w aarbij op
maat gemaakte keukens aan klanten w orden geproduceerd en geleverd. De
omzet van
het keukenbedrijf liep terug en om meer klandizie te krijgen, w erkte Huijberts
enige tijd
via een derde, dhr. B. W outers, met een salesformule, te w eten 1 op 1
keukenotw erpaanhuis. Deze salesformuler w erd ondermeer geëxploiteerd via
aantal w ebsites. Via die w ebsites zouden leads w orden verkregen en zodra de
klanten
daadw erkelijk in de w inkel zouden komen, moest er per klant een fee aan dhr.
B.
W outers w orden betaald. Per 1 augustus 2016 heeft dhr. B. W outers aan
Huyberts het
aanbod gedaan om de aandelen van Acuzio Projects BV, die eigenaar zou zijn
van de
salesformule, voor € 10 van Cirino BV over te nemen. Dan zou Huijberts de
salesformule zelf kunnen exploiteren. Dhr. B. W outers zou zijn medew erking
blijven
geven om de formule verder uit te rollen. Huijberts heeft het aanbod
geaccepteerd en
Huyberts Holding BV is per 1 augustus 2016 eigenaar gew orden van de
aandelen van
Acuzio Projects BV. De levering van de aandelen aan de Holding vond (pas)
plaats
medio september 2016. Daags voor de levering van de aandelen, is Acuzio
Projects BV
met Cirino BV (beiden toen nog vertegenw oordigd door bestuurder dhr. M.H.M.
Hageman) een geldleningsovereenkomst aangegaan van € 70.000,00, w aarbij
het bedrag
van de geldlening door Acuzio Projects BV zou zijn aangew end ter aankoop
van de
salesformules. Huijberts w as bij de levering van de aandelen van Acuzio
Projects BV
niet op de hoogte van het feit dat daags ervoor nog door de vennootschap
een
leningsovereenkomst van € 70.000,00 w as aangegaan.
Acuzio Projects BV kon de verschuldigde rentelasten van deze geldlening
echter niet
volledig dragen. De omzet w as te laag om alle kosten te kunnen voldoen.
Bovendien
kw am de salesformule niet van de grond, omdat de toegezegde medew erking
van dhr.
B. W outers uitbleef door zijn (langdurig) verblijf in het buitenland.
Uiteindelijk bleek dat Acuzio Projects BV de lasten niet meer kon dragen. Om te
voorkomen dat de schulden verder op zouden lopen, heeft de heer Huijberts
als
bestuurder het faillissement van Acuzio Projects BV aangevraagd.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
De curator w enst verder onderzoek te verrichten, echter, er is geen boedel om
dit te bekostigen. De curator zal zodoende Dienst Justis verzoeken om een
garantstelling te verstrekken ten behoeve van dit onderzoek. De hiervoor
noodzakelijke gegevens zijn inmiddels verzameld door de curator.

23-04-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

23-04-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

23-04-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voorheen w as Acuzio Projects eigenaar van een 'salesformule' en alles w at
daarbij
hoort. op 9 september 2017 is die 'salesformule' met alle bijkomende zaken
aan dhr. B.
W outers overgedragen, ter beslechting van het geschil dat tussen dhr.
Huijberts en dhr.
W outers is ontstaan over de geldleningsovereenkomst tussen Acuzio Projects
BV en
Cirino BV.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

23-04-2018
2

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

23-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
NVT

23-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
NVT

23-04-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
NVT

23-04-2018
2

5.6 Retentierechten
Er zou een retentierecht ingeroepen zijn tav een laptop. Niet duidelijk is of
deze latop van de vennootschap is. Een kosten baten afw eging heeft geleid
tot het staken van nader onderzoek c.q. verrichten van w erkzaamheden op dit
punt.

23-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
NVT

23-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
NVT

23-04-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
NVT

23-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

23-04-2018
2

Zie ook hiervoor. De curator zal zich tot Dienst Justis w enden voor een
Garantstellingsregeling Curatoren voor het verrichten van een
(voor)onderzoek.
De curator heeft thans zelf enig vooronderzoek gedaan. De curator beraadt
zich op basis van het reeds gedane onderzoek over de vraag of een
garantstelling dient te w orden gevraagd c.q. kan w orden aangevraagd.

08-04-2019
4

De curator heeft een garantstelling aangevraagd bij het Ministerie van Justitie
en Veiligheid en deze inmiddels verkregen. De komende periode zal de curator
nader onderzoek verrichten naar onrechtmatigheden en/of paulianeus
handelen.

07-10-2019
5

De curator heeft het onderzoek thans nog niet afgerond. De curator zal het
onderzoek voortzetten de komende verslagperiode.

06-04-2020
6

Inzake het onderzoek is uitgebreid gecommuniceerd met de laatste bestuurder
van Acuzio Projects BV. Om een compleet beeld te krijgen w il de curator ook
nog informatie inw innen bij de eerste bestuurder van Acuzio Projects BV. De
curator heeft de eerste bestuurder uitgenodigd voor een bespreking.

05-10-2020
7

De curator heeft informatie ingew onnen bij de voormalig bestuurder van
Acuzio Projects B.V. en komt naar aanleiding daarvan tot de conclusie dat
verdere actie niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren is.

31-03-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is op 1 juli 2017 vastgesteld en op 7 juli 2017
gedeponeerd. De
vennootschap is op 30 mei 2016 opgericht, zodat er voor die tijd geen
deponeringen
hebben kunnen plaatsvinden.

23-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

23-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog onderzoek.

23-04-2018
2

Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van € 10,00.

07-10-2019
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

23-04-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

23-04-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is gestuit op verschillende onregelmatigheden. Vraag is evenw el of
deze onregelmatigheden onrechtmatig, dan w el paulianeus zijn. De curator zal
zich beraden op de te nemen vervolgstappen e.e.a. afhankelijk bij het al dan
niet kunnen verkrijgen van een garantstelling curatoren bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid.

08-04-2019
4

Zie 7.1.

07-10-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator is bezig met het doen van een aanvraag van een
garantstellingsregeling curatoren bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
voor het doen van nader onderzoek naar de rechtmatigheden.

11-10-2018
3

De curator is thans in bezit van verhaalsinformatie en is thans in beraad, zie
7.7.

08-04-2019
4

De curator zal aankomende periode nader onderzoek doen.

07-10-2019
5

Onderzoek administratie en bespreking voormalig bestuurder.

31-03-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

23-04-2018
2

Toelichting
Salaris curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.247,00

23-04-2018
2

€ 7.384,00

11-10-2018
3

€ 10.023,00

06-04-2020
6

Toelichting
De fiscus heeft een aanslag VPB 2017 van € 2.639,00 ingediend

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

23-04-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-04-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

23-04-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.206,06

23-04-2018
2

€ 102.771,41

05-10-2020
7

Toelichting
Tw ee crediteuren hebben een vordering ingediend voor een bedrag van €
42.541,93 en € 32.023,42.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
NVT

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-04-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hiervoor. De curator w acht een GSRC af van Dienst Justis.

23-04-2018
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Zie 7. Rechtmatigheden.

08-04-2019
4

De curator heeft de eerste bestuurder (zie onderdeel 7) uitgenodigd voor een
gesprek. Komende verslagperiode zou deze moeten plaatsvinden.

05-10-2020
7

De curator zal op korte termijn overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.

31-03-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend

23-04-2018
2

Dit is het eindverslag De curator gaat afw ikkelen.

31-03-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De te verrichten w erkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

Bijlagen
Bijlagen

23-04-2018
2

