DERDE VERSLAG
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
BONCURCOM N.V.
Datum: 17 december 2019

Vennootschapsgegevens:

:

Boncurcom N.V. h.o.d.n. Bomacur

Oprichtingsdatum

:

(“Boncurcom”)
21 mei 1980 (vestigingsdatum 21 mei 1980)

Vestigingsadres
Faillissementsnummer

:
:

Nightingaleweg 17, Curaçao
Cur201900050

Datum uitspraak faillissement

:

1 februari 2019

Curatoren
Rechter-commissaris

:
:

mr. C.M. van Liere
mr. U.I.D. Luydens

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens

:
:

Vervaardiging van betonnen vloeren
onbekend

Personeel op datum faillissement
Verslagperiode

:
:

2 personen
27 augustus t/m 16 december 2019

Bestede uren 4 oktober – 24 oktober

:

6,10

Bestede uren totaal

:

49,10

Opmerkingen vooraf
Dit is het derde verslag van de curator van Boncurcom. Het verslag bestrijkt de periode van 27
augustus t/m 16 december 2019.
De curatoren benadrukken dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en
juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets
in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand
van enig recht. In dit verslag geven de curatoren op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken
weer volgens de in Curaçao geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.
Het verslag zal worden gepubliceerd op www.ekvandoorne.com.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie:
Boncurcom wordt bestuurd door haar enig aandeelhouder, de heer H.A. Jacobus.

1.2

Winst en verlies, balanstotaal:
De curator heeft de beschikking gekregen over enige administratie zie 7.1.

1.3

Lopende procedures:
Er zijn geen lopende procedures tegen Boncurcom.

1.4

Verzekeringen:
Afgerond, zie verslag 2.

1.5

Huur:
Afgerond, zie verslag 1.

1.6

Oorzaken faillissement:
Afgerond, zie verslag 1.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement :

2 personen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement :

2 personen.

2.3

Datum ontslagaanzegging

5 februari 2019

2.4

Werkzaamheden:
Afgerond, zie verslag 1.

3.

Activa

:

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

:

Niet van toepassing

3.2

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing

3.3

Hoogte hypotheek

:

Niet van toepassing

3.4

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing
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Werkzaamheden

:

Niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
Boncurcom heeft een gebruikelijke (kantoor)inventaris, een voorraad bestaande uit een aantal
stempels voor het aanbrengen van verschillende patronen in een betonnen vloer.
De curator heeft in de administratie van Boncurcom een kopie gevonden van een proces-verbaal van de
Landsontvanger waar bodembeslag wordt gelegd en verkoop van de inbeslaggenomen goederen, voor
het laatst, op 22 augustus 2018 staat ingepland. De curator heeft contact opgenomen met de
Landsontvanger en heeft (nog)geen proces-verbaal of mededeling van de Landsontvanger zelf
ontvangen.
De curator heeft met mogelijke kopers contact opgenomen voor een mogelijk koop van de resterende 9
stempels voor het aanbrengen van verschillende patronen in een betonnen vloer.

3.6

Verkoopopbrengst

:

Verkoop 18 stempels: ANG 1000,00 (zie verslag 2).

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing

3.8

Bodemvoorrecht Fiscus :

Bodembeslag op (kantoor)inventaris.

Onderhanden werk
3.9

Beschrijving

:

Boncurcom had op datum faillissement geen lopende of
toekomstige projecten.

3.10

Verkoopopbrengst

:

Niet van toepassing

3.11

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing
Niet van toepassing

Andere activa
3.12

Beschrijving

:

Niet van toepassing.

3.13

Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing
Niet van toepassing.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
:
Meerdere (ongeautoriseerde) onttrekking door bestuurder
van de zakelijke rekening van Boncurcom tussen 5 februari 2019 en 18 april 2019 voor een
totaal bedrag van ANG 1502,48.

4.2

Opbrengst

:

De heer H.A. Jacobus is hierop gewezen door de Curator
telefonisch en per mail op 18 april 2019 en verzocht om het
volledige bedrag op de boedelrekening retour te storten. De
bestuurder heeft hier gevolg aan gegeven. De Curator heeft
MCB nogmaals verzocht alle bankrekeningen van
gefailleerde te blokkeren.

4.3

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing.
Niet van toepassing..

5.

Banken / zekerheden

5.1

Vorderingen van bank(en)

:

Visa Credit Card via MCB: USD 123,91.
Rekening MCB bank: ANG 166,66

5.2

Lease contracten

:

Niet van toepassing

5.3

Beschrijving zekerheden

:

Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

:

Niet van toepassing

5.5

Boedelbijdragen

:

Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Niet van toepassing

5.7

Fiduciaire eigendom

:

Niet van toepassing

5.8

Reclamerechten

:

Niet van toepassing

5.9

Retentierechten

:

Niet van toepassing

6.

Doorstart / voortzetten

:

Niet van toepassing

Voortzetten
6.1

Exploitatie
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6.2

Financiële verslaglegging

:

Niet van toepassing

Doorstart
6.3

Beschrijving

:

Afgerond, zie verslag 1.

6.4

Verantwoording

:

Niet van toepassing

6.5

Opbrengst

:

Niet van toepassing.

6.6

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

:
:

Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

De curator heeft van de weduwe van de accountant
van Boncurcom de bestaande administratie van
Boncurcom onder zich genomen. [De curator is
voorshands van mening dat deze niet voldoet aan de
vereisten die de wet daaromtrent stelt.]

7.2

Stortingsverplichting

:

7.3

Onbehoorlijk bestuur

:

Gelet op de oprichtingsdatum van Boncurcom zal
een (eventuele) vordering uit hoofde hiervan verjaard
zijn.
Zie onder boekhoudplicht.

7.4

Paulianeus handelen

:

Hier is niet van gebleken.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Faillissementskosten: P.M.
Beveiligingskosten: Niet van toepassing.
Huurpenningen verschuldigd ná datum faillissement
(over de opzegperiode): Niet van toepassing
Salaris verschuldigd ná datum faillissement (over de
opzegperiode): P.M.

8.2

Vorderingen SVB

:

Nog niet bekend.

8.3

Andere pref. vorderingen

:

Fiscale vordering: ANG 591.006,90.
Pensioenpremies: PM
De werknemers hebben zich tot heden niet gemeld
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over mogelijk vorderingen uit hoofde van niet betaald
salaris en/of uit hoofde van niet-genoten
vakantiedagen.
8.4

Aantal aangemelde conc. crediteuren:

1, tot nu toe bekend.

8.5

Bedrag aangemelde conc. crediteuren: USD 123,91 en ANG 166,66.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faillissement :

Na verkoop van resterende 9 stempels voor het
aanbrengen van verschillende patronen in een
betonnen vloer.

9.2

Plan van aanpak

:

Het verder liquideren van de failliete boedel van
Boncurcom met inachtneming van de hiervoor
omschreven aandachtspunten.

9.3

Indiening volgend verslag
Werkzaamheden

:
:

Over 3 maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.
Zie hiervoor.

****************
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