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OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
in het fai llissement van :

Curcon Holding B.V.
Datum : 28 februari 2020

Numrner verslag: 1
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

CUR201902932
22 augustus 20 19
Mr P. van de Laarschot
Mr U.I.D. Luydens

Activiteiten onderneming

1a. Het oprichten van- en het op enig e rlei wijze
deelnemen In-, het besturen van- , toezicht h ouden op
en het leiden en bevorderen van
andere
vennootschappen en ondernemingen;
b. Het ontwerpen , berekenen, aannemen en uitvoe re n
of doen uitvoeren van werken , zulks in de ru imste z in ;
c. Het aan- en verkopen , alsmede het verwe rken van
bouwmaterialen en het optreden als tussenp e rsoon bij
transacties hierop betrekking hebbende;
d. Het huren en verhuren van aannemers-equipment;
e. Het verkrijgen, bezitten , vervreemden , verhuren,
verpachten , huren, pachten, beheren en ontwikkelen,
verhypothekeren en in het algemeen bezwaren van
registergoederen en rech ten op of belangen in register
goederen.
2. De vennootschap is bevoegd tot alles wat tot het
bereiken van haar doel nuttig of nodig kan zijn of
daarmede in de ruimste zin des woords verband
houdt, daaronder begrepen het deelnemen in enig e
andere onderneming of vennootschap.
De cijfers van Curcon Holding SV. worden verwerkt in
een geconsolideerde jaarrekening van aile bedrijven
van Peelen. De geconsolideerde jaarrekening 2019 is
nog niet gereed.

Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal
Saldo einde verslagperiode
Vers lagperiode
Bestede uren in verslag peri ode
Bestede uren Totaa l

42
NAf 656,83
22 augustus 2019 tim 28 februari 2020
191.4
191.4

-I -

1.

In ventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Oirecteur: Herman J.M. Peelen

1.2 Winst en verlies

Enig aandeelhoudster: Peelen Ho Iding B.v.
De geconsolideerde jaarrekening 2019 is
nag niet gereed

1.3 Balanstotaal
1.4 Lopende procedures
1.5 Verzekeringen

1
Car; persoonlijk ongevallenverzekering
personeel; autoverzekeringen

1.6 Huur
1.7 Oorzaak faillissement

Er zijn verschillende oorzaken voer aan te

wijzen voer dit faillissement.
1. Het aantal opdrachten op Cura<;ao is in de
3 jaren voorafgaand aan het faill isseme nt
sterk gedaald .
2. Er is een groot verlies geleden door de
ontbinding van een overeenkom st tussen
Bouwmaatschappij Bonaire

met

Resort

Bonaire en het daarv66r niet b etalen van
openstaande facturen en het opeise n van

de bankgarantie. De impact die dit had op
de Bouwmaatschappij Bonaire heeft ook
financiele gevolgen gehad VDar Cureon
Holding.
3. Er is discussie met de huisbankier de
Girobank

over

de

daar

lopende

rekeningen en

de maandelijkse grate

bijschrijvingen

van

rente.

Afspraken

tu sse n de G irobank en Curcon Holding
werden door de bank niet nagekomen . Oe

bank heeft als huisbankier in het verleden
voor de betaling van de debet standen van

de rekeningen aile bedrijfsmiddelen va n
Curcon Holding gekregen .
2.

Personeel

42
42

2 .1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voer faillissement
2.3 Datum ontslagaanzegging

Op diverse tijdstippen is aan werknemers

ontslag
voltooien
vorderde.
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aangezegd
van

al

het

naar gelang

het

onderhandenwerk

Op dit moment wordt van de

diensten van enkele werknem e rs gebruik
gemaakt voer de laatste werkzaamheden aan
het onderhandenwerk.
Werkzaamheden
3.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
3.1 Beschrijving
3.2 Ve rkoopopbrengst
3.3 Hoogte hypotheek
3.4 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Er zjjn geen onroerende zaken

BEDRIJFSMIDDELEN
3.5 Beschrijving

Er zl)n 5 auto's die tot zeke rh eid

zijn

overgedragen aan de Girobank

3.6 Verkoopopbrengst
3.7 Boedelbijdrage
3.8

Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden

VOORRADENI ONDERHANDEN WERK
3.9
Beschrijving

Er waren ten tijde van het ujtspreke n van het
faillissement 2 projecten die moesten worden
opgeleverd , te weten:
Project Marie Pampoen

Project Sapate
Beide projecten zjjn opgeleverd, maar in
be ide projecten is er opdracht gegeven voer
meerwerk, dat op dit moment wordt

afgewerkt.
3.10

Zodra een dee I van het werk gereed is wordt

Verkoopopbrengst

er een termijn gedeclareerd
bij de
opdrachtgever. De beta ling daarvan vindt
plaats op de faillissementsrekening .

3.11

Boedelbijdrage
We rkzaamheden

ANDERE ACT/VA
3.12 Beschrijving
3.13 Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

Er zijn geen andere activa

-

,

~
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4.

Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De openstaande facturen van

betroffen

debiteuren

op de datum fai llissement de

termijnen die nag niet waren voldaan door de
opdrachtgevers van Marie Pampoen en
Sapate. De termijnen zjjn na het uitspreken
van het failli ssement voldaan .

4.2 Opbrengst
4.3 Boedelbijdrage
Werkzaamh eden

5.

Bank I Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vordering van banken

1. MCB : debet saldo NAf 25 .225.1 9
2. MCB : credit saldo NAf 69 .87
3. RABO Bank Nederland : credit saldo
€ 1.013,80
4. Girobank stelt een vordering te hebben
tussen 5 en 6 miljoen gulden. D e directie
van Cureon Holding is al jaren in

bespreking

met de bank

omd at ten

onreehte bedragen op de rekening wo rden

gedebiteerd . Er worden steeds afspraken
gemaakt, maar de bank geeft geen
opvolging daaraan. Het juiste b edrag zal

5.4

Separatistenpositie

nog moeten worden vastgesteld .
geen
5 auto's die tot ze kerheid zijn overgedragen
aan de Girobank.
geen

5.5
5.6
5.7
5.8

Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten

geen
geen
geen
geen

5.2 Leasecontracten
5.3 8eschrijving zeke rh eden

Werkzaamhede n
6.

Doorstart I voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
6.1 Exploitatie I zekerheden

Met toestemming van de rechter-eommissaris
worden de projecten Marie Pampoen en
Sapate afgewerkt. De inkomsten en kosten

•4.

lopen via de faillissementsrekenin~ . Zodra de
projecten klaar zijn kunnen de afg egeven
bankgaranties worden teruggegeven.
Een verkort financieel verslag wor<lt
overgelegd.

6.2 Financiele verslaglegging
Werkzaamheden

DOORS TART
6.3 Beschrijving

Na het afwerken van de 2 projecten zal de
bedrijfsvoering worden gestopt.

6.4 Verantwoording
6.5 Opbrengst
6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

7.

Rechtmatigheid

7. t

Boekhoudplicht

7.2
7.3

Oepot jaarrekeningen
Goedkeuring verklaring accountant

De boekhouding is duidelijk en voll edig
bijgewerkt.
nvt
De accountant heeft tot en met 20 17 een
goedkeurende verklaring gegeve n vear de
jaarrekeningen.
Aile aandelen zijn volgestort
Er is geen onbehoorlijk bestuur
Er is geen sprake van paulianeus handelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Werkzaamheden
8.

8.1

8.2

Crediteuren

Boedelvorderingen

Vorderingen van werknemers terzake van de
opzegtermijn. Het totaal is nog niet bekend
vanwege
discussie
met
enkele
ex

werknemers.
NAf 957 .283,09 volgens een overzicht uit het
GOS d.d . 8 augustus 2019.

Preferente vordering belastingdienst

De belastingdienst heeft nag geen vordering
ingediend.

8.3 Preferente vordering SVB
8.4 Andere preferente crediteuren

8.5
8.6

De SVB heeft nog geen vordering ingediend.
Vorderingen van werknemers tot datum
faillissement waarover een discussie gaande
is over de hoogte.

46
NAf 550.566 ,74

Aantal concurrente crediteuren
8edrag concurrente crediteuren
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8.7

Afhanke lijk van de
onderhanden werk

Verwachte wijze van afwikkeling

afwerking

va n

hel

Werkzaamheden
9.

Procedures

R. Florentina
Schadevergoeding in verband me t een
ongeval van de werk nemer
Comparilie van partijen op 16 maart 2020

9.1 Naam wederpartij
9.2 Aard procedure
9.3 Siand procedure
Werkzaam heden
10. Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissemenl
10.2 Plan van aanpak
10.3 Indiening volgend ve rslag
Werkzaam heden

Minimaal 1 jaar
Afwikkeling projeclen en procedure
6 maanden

aarschot
Curator
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