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Algemene gegevens
Naam onderneming
Ducomon B.V.

06-12-2018
1

Gegevens onderneming
Ducomon B.V. is gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemsew eg 293 te
(7333 NC) Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK
onder KvK-nummer: 53657705.
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Activiteiten onderneming
Ducomon B.V. is op 10 oktober 2011 opgericht. Ducomon B.V. hield zich bezig
met de montage en reparatie van metaalconstructies in het algemeen en in het
bijzonder van stalen en aluminium ramen, deuren en puien. De
(metaal)constructies w erden door derden geproduceerd. De activiteiten van
Ducomon B.V. vonden voornamelijk plaats in het kader van aangenomen w erk.
Daarnaast stelde Ducomon B.V. geregeld arbeidskrachten ter beschikking aan
derden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.206.052,00

€ -5.321,00

€ 227.528,00

2016

€ 973.284,00

€ 47.956,00

€ 148.166,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
16

06-12-2018
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Boedelsaldo
€ 3.656,88

06-12-2018
1

€ 29.678,34

12-03-2019
2

€ 31.930,67

12-06-2019
3

€ 34.183,17

12-09-2019
4

Verslagperiode
van
6-11-2018

06-12-2018
1

t/m
6-12-2018
van
7-12-2018

12-03-2019
2

t/m
12-3-2019
van
13-3-2019

12-06-2019
3

t/m
12-6-2019
van
13-6-2019
t/m
4-9-2019

Bestede uren

12-09-2019
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48 uur 42 min

2

27 uur 30 min

3

0 uur 36 min

4

2 uur 18 min

totaal

79 uur 6 min

Toelichting bestede uren
3. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 6 november 2018 t/m
12 juni 2019.

12-06-2019
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4. Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 13 juni tot en met 4
september 2019.

12-09-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder van Ducomon B.V. is de heer H.P. van
Dorst.
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.
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1.3 Verzekeringen
Ducomon B.V. had de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen afgesloten. De
curator heeft de verzekeringsmaatschappij(en) in kennis gesteld van het
faillissement.
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1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

06-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Op 26 juni 2018 is de grootste opdrachtgever van Ducomon B.V. in staat van
faillissement komen te verkeren. Door dat faillissement heeft Ducomon B.V. een
schade (niet betaalde facturen en niet betaalt onderhanden w erk) geleden van
ruim EUR 100.000. Hierdoor kw am Ducomon B.V. in ernstige
liquiditeitsproblemen. Een buffer om een dergelijke tegenvaller op te vangen,
had Ducomon B.V. namelijk niet.
Kort na het faillissement van de grootste opdrachtgever w endde een partij, de
opdrachtgever van de failliete opdrachtgever, zich tot Ducomon B.V. met het
verzoek of Ducomon B.V. de w erkzaamheden, die zij eerst in opdracht van de
failliete opdrachtgever, rechtstreeks voor deze partij kon voorzetten. Ducomon
B.V. w as daartoe bereid.
Met deze nieuw e opdrachtgever is toen afgesproken dat zij direct een
voorschot betaalde ten bedrage van ca. EUR 60.000. Tevens w as Ducomon
B.V. in staat een zeer gunstig uurtarief overeen te komen voor de nog te
verrichten w erkzaamheden.
In dezelfde periode bood één van de opdrachtgevers, w aar Ducomon B.V. in
onderaanneming ook w erkzaamheden verrichtte voor de eerder genoemde
failliete opdrachtgever, aan een deel van de schade die Ducomon B.V. als
gevolg van het faillissement van de grotere opdrachtgever had geleden, te
vergoeden, zijnde een bedrag van ruim EUR 20.000.
Ondanks de eerdergenoemde afspraken met nieuw e opdrachtgever en de
schadeloosstelling van de andere opdrachtgever kon Ducomon B.V. niet
voorkomen dat zij ca. EUR 35.000 achterliep bij het pensioenfonds, w aardoor
er begin september 2018 een conceptdagvaarding en een
conceptverzoekschrift tot faillietverklaring aan Ducomon B.V. w erden betekend
door het pensioenfonds.
De vordering van het pensioenfonds kon Ducomon B.V. niet uit eigen middelen
betalen. Daarom w erden diverse leningsovereenkomsten afgesloten,
w aaronder één met de bestuurder / aandeelhouder in privé. De aldus
geleende gelden zijn grotendeels aangew end om de vordering van het
pensioenfonds te voldoen. Hiermee w erd op dat moment een faillissement
voorkomen hetgeen, gezien met name bepaalde afspraken bij de grotere
opdrachtgever, ook belangrijk w as nu op basis van die afspraken er een goed
uurtarief w erd gerealiseerd, w aarmee nog steeds de schade die w as
opgelopen in het faillissement van de grotere opdrachtgever kon w orden
goedgemaakt.
Vanaf midden september 2018 liepen de w erkzaamheden, die Ducomon B.V. in
opdracht van
de grotere opdrachtgever kon uitvoeren, terug doordat de daartoe benodigde
materialen niet beschikbaar w aren. Dezelfde situatie speelde zich ook af bij
een andere opdracht.
In oktober 2018 liepen de w erkzaamheden nog verder terug. Tevens zijn er in
oktober 2018 nog enkele andere tegenvallers. Zo speelt er een geschil uit
2016 tussen Ducomon B.V. en een eerdere opdrachtgever w eer op. De
pogingen om dit geschil in der minne te regelen, strandt in oktober 2018
definitief.
Half oktober 2018 moet ook de volgende kw artaalnota van het pensioenfonds
betaald w orden. Gezien echter de tegenslagen zoals hiervoor genoemd, is dat
niet mogelijk hetgeen de enig aandeelhouder en bestuurder van Ducomon B.V.
doet besluiten het faillissement van Ducomon B.V. aan te vragen. Het
aandeelhoudersbesluit daartoe is op 26 oktober 2018 genomen en op 5
november 2018 is het verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend. Op 6
november 2018 is het faillissement uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
16

06-12-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-11-2018

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft onderzoek verricht naar de status van de dienstverbanden
van een aantal w erknemers, die per 1 november 2018 in dienst zijn getreden
bij een andere w erkgever (een oud-opdrachtgever van Ducomon B.V.). Deze
w erknemers hebben hun arbeidsovereenkomsten eind oktober 2018 eenzijdig
opgezegd per 1 november 2018. Ducomon B.V. heeft de w erknemers
toegezegd hen niet aan de (w ettelijke) opzegtermijn te houden. De
arbeidsovereenkomsten bleken ten tijde van het faillissement reeds beëindigd.
Deze (ex-)w erknemers hebben nog w el vorderingen vanw ege achterstallig
salaris en vakantiegelden e.d.
Door het vertrek van de bovenstaande w erknemers, w aren er ten tijde van het
faillissement nog drie w erknemers, w aaronder de bestuurder / aandeelhouder,
in dienst bij Ducomon B.V. Eén van de deze w erknemers heeft in oktober 2018
(mondeling) zijn arbeidsovereenkomst per 1 december 2018 heeft opgezegd.
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de drie
w erknemers het ontslag aangezegd (indien en voor zover nodig).
Het UW V heeft vervolgens een personeelsbijeenkomst gepland, mede voor de
oud-w erknemers, in verband met de loongarantieregeling. Daartoe heeft de
curator diverse keren contact gehad met het UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen

€ 3.500,00

totaal

€ 3.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ducomon B.V. is eigenaar van diverse bedrijfsmiddelen, w aaronder
kantoorinventaris, steigermateriaal, bouw benodigdheden e.d.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De boedel zal de ontvangen van de verkoopopbrengst van de bodemzaken op
grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 reserveren in verband met het
voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 Invorderingsw et.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft allereerst geïnformeerd of de bestuurder interesse heeft in de
activa van Ducomon B.V., zoals onder 3.3 genoemd. De bestuurder heeft
vervolgens een bod van EUR 3.500 uitgebracht op deze activa.
De curator heeft vervolgens diverse opkopers uitgenodigd om eerst een
indicatief bod uit te brengen op basis van foto’s. De opkopers hebben
uiteenlopende indicatieve biedingen uitgebracht. De opkopers hebben
vervolgens de gelegenheid gekregen om hun bod te verhogen en de activa te
bezichtigen. Geen van de partijen zag aanleiding om hun bod te verhogen.
Het bod van de bestuurder is aanzienlijk hoger dan de andere uitgebrachte
biedingen. De curator heeft de rechter-commissaris toestemming verzocht om
op grond van artikel 176 Fw voor de verkoop van de activa van Ducomon B.V.
aan de bestuurder. De curator is momenteel in afw achting van de behandeling
van dit verzoek.
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De rechter-commissaris heeft zijn toestemming voor de onderhandse verkoop
gegeven. De curator heeft daaropvolgend de bedrijfsmiddelen geleverd aan de
heer Van Dorst.

12-03-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Per 5 november 2018

€ 54.732,91

totaal

€ 54.732,91

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteuren aangeschreven, nadat de bank bevestigde dat
het pandrecht w as komen te vervallen (zie verder onder 5). Daartoe heeft de
curator diverse onderliggende stukken verzameld.
Diverse debiteuren hebben naar aanleiding van de aanschrijving contact
opgenomen met de curator. Momenteel is de curator nog met deze partijen in
overleg omtrent de openstaande facturen van deze debiteuren.
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De curator heeft in de onderliggende verslagperiode diverse keren contact
gehad met diverse debiteuren. Een aantal debiteuren heeft aangegeven dat
(een deel van de) de openstaande facturen voorafgaand aan het faillissement
al w aren voldaan. Daarnaast zijn een aantal debiteuren tot betaling
overgegaan. Momenteel is de curator nog in discussie met een tw eetal
debiteuren, die hebben aangegeven mogelijk nog een claim te hebben op
Ducomon B.V. Daarnast w acht er een debiteur op de vrijw aring van de
Belastingdienst.
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3. De discussie met de tw ee debiteuren is nog niet afgerond. Daarnaast heeft
de debiteur die w achtte op de vrijw aring van de Belastingdienst aangegeven
de vordering niet te zullen voldoen w egens een claim op Ducomon B.V.

12-06-2019
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4. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met een van de tw ee
debiteuren een minnelijke regeling bereikt en daarvoor de goedkeuring van
de rechter-commissaris verkregen.

12-09-2019
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De andere debiteur heeft gezegd de openstaande vordering niet te zullen
voldoen, omdat de onderliggende factuur niet bekend is in de administratie
van de betreffende debiteur. Daarnaast beschikt de curator niet over de
bijbehorende (afgetekende) urenstaat. Volgens de debiteur betekent dit dat
ofw el de uren die zijn gemaakt niet-declarabel zijn ofw el de betreffende uren
helemaal niet zijn gemaakt. De curator heeft naar aanleiding van het laatste
schrijven van de debiteur aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder van
failliet.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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5.2 Leasecontracten
Ten tijde van het faillissement w as er sprake van een leaseovereenkomst met
een leasemaatschappij voor w at betreft een viertal auto’s. Deze auto’s zijn
inmiddels opgehaald en de leaseovereenkomst is geëindigd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De ABN AMRO Bank N.V. had een pandrecht op de vorderingen en
bedrijfsmiddelen van Ducomon B.V. Dit pandrecht is komen te vervallen doordat
de bank geen vordering (meer) heeft.
Daarnaast heeft de fiscus een pandrecht op de betalingen die voorafgaand
aan het faillissement op de G-rekening van Ducomon B.V. zijn binnengekomen.
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De fiscus heeft aangegeven geen vordering te hebben voor w at betreft de
belastingen, w aarvoor de G-rekening w as ingesteld.
Op basis van de administratie van de curator zijn er geen partijen (meer) die
aanspraken kunnen maken op eerder gevestigde zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft veelvuldig contact gehad met de bank. Zo heeft de curator
meerdere keren verzocht om inzage in de rekeningen van Ducomon B.V., zodat
hij de positie van Ducomon B.V. ten opzichte van de bank en de fiscus kan
beoordelen. De bank heeft laten w eten geen vordering meer te hebben op
Ducomon B.V. De curator is momenteel nog in afw achting van de behandeling
van een aantal andere verzoeken aan de bank.
Daarnaast heeft de curator de leasemaatschappij op de hoogte gesteld en zijn
de leaseauto’s inmiddels opgehaald. De leasemaatschappij heeft haar
vordering(en) inmiddels ingediend.
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In de onderliggende verslagperiode is er een aantal keren contact gew eest
met de bank met betrekking tot de creditsaldi van zow el de G-rekening als de
betaalrekening. De bank heeft het saldo van de G-rekening inmiddels
overgemaakt naar de Belastingdienst. Nadat het saldo van de G-rekening w as
overgeboekt, heeft de curator diverse keren contact gehad met de
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft inmiddels een opdracht uitstaan om
het gehele saldo ad EUR 10.214,55 van de G-rekening over te boeken naar de
boedelrekening. Het saldo van de betaalrekening bij de bank ad EUR
10.056,28 is inmiddels ook overgemaakt op de boedelrekening.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
In onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk W etboek) is de
vennootschap niet controleplichtig, om w elke reden geen accountantscontrole
heeft plaatsgevonden.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Begin september 2018 is er tussen Ducomon B.V. en de bestuurder in privé
een geldleningsovereenkomst (met pandakte) gesloten van EUR 22.000. Dit
bedrag is vervolgens in oktober 2018 door middel van diverse terugbetalingen
geheel afgelost door Ducomon B.V. De curator heeft zich op het standpunt
gesteld dat de (terug)betalingen in de periode vanaf 22 oktober 2018 tot aan
datum faillissement van Ducomon B.V. onrechtmatig zijn en dat de schade van
de andere schuldeisers ten gevolge van deze terugbetalingen gelijk is aan het
totaalbedrag van die betalingen. Daarnaast zijn er in de hierboven genoemde
periode nog andere betalingen verricht aan de bestuurder. De curator heeft
een bedrag van EUR 13.900 teruggevorderd van de bestuurder naar
aanleiding van de betalingen van 22 oktober 2018 tot aan datum faillissement.
De curator zal in de aankomende verslagperiode onderzoeken of er nog
andere rechtmatigheidskw esties spelen in het faillissement van Ducomon B.V.
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Nadat de curator overleg heeft gehad met de rechter-commissaris zijn er
aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld over de (terug)betalingen,
zoals genoemd onder 7.7. Na de beantw oording van de vragen hebben de
curator en de rechter-commissaris zich op het standpunt gesteld dat in plaats
van de terugbetalingen vanaf 22 oktober 2018, de terugbetalingen van 18
oktober 2018 de grondslag dienen te vormen voor het terug te vorderen
bedrag (EUR 18.900). Dit is met de bestuurder gedeeld en de
vaststellingsovereenkomst is dienovereenkomstig aangepast.

12-03-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft onderzoek verricht naar de bovenstaande geldlening en de
daaropvolgende terugbetalingen in oktober 2018. Daartoe heeft de curator de
administratie van Ducomon B.V. bestudeerd en een tw eetal besprekingen
gevoerd met de bestuurder.
De curator heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de betalingen
van voorafgaand aan het faillissement (EUR 13.900) terugbetaald dienen te
w orden. De curator heeft de bestuurder daarvan op de hoogte gesteld. De
bestuurder heeft erkend dat hij het bedrag van EUR 13.900 aan de boedel
verschuldigd is, maar dat hij daarvoor een betalingsregeling w il overeenkomen.
De afspraken tussen de curator en de bestuurder zijn vervolgens vastgelegd in
een vaststellingsovereenkomst met de opschortende voorw aarde dat de
rechter-commissaris zijn goedkeuring verleent. De curator heeft de rechtercommissaris om zijn goedkeuring verzocht en is momenteel nog in afw achting
van de behandeling van dit verzoek.
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De curator heeft diverse keren contact gehad met de rechter-commissaris en
de bestuurder in het kader van het onder 7.7 genoemde. Vervolgens heeft de
curator de vaststellingsovereenkomst aangepast. De bestuurder heeft de
veranderde afspraken vervolgens bevestigd.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te
kunnen geven omtrent de omvang van de boedelschulden.

06-12-2018
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€ 0,00

12-03-2019
2

€ 9.404,02

12-09-2019
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Toelichting
4. In de onderliggende periode heeft het UW V haar vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 5.877,00
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12-03-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 73.392,79
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12-09-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

06-12-2018
1

5

12-09-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.189,23
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€ 96.015,97

12-09-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vorderingen
beoordeeld en geplaatst op de crediteurenlijst.
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3. De curator heeft contact gehad met de fiscus omtrent een aanslag
omzetbelasting, die ambtshalve is opgelegd. De curator heeft de bestuurder
gevraagd om voor de juiste aangifte te verzorgen.
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4. De bestuurder heeft nog geen juiste belastingaangifte gedaan.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht in de komende verslagperiode zijn
rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden. Onderdeel daarvan is de
afw ikkeling van het genoemde onder 7.7 en 7.8.
Daarnaast zal de curator de activa van Ducomon B.V. proberen te verkopen.
Verder zal de curator in overleg treden met de Belastingdienst en de bank met
betrekking tot de afhandeling van de binnengekomen debiteurenbetalingen.
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De curator verw acht de discussie met de tw ee debiteuren in de komende
verslagperiode af te ronden.
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3. De discussies met de debiteuren zijn nog niet afgerond. De curator verw acht
deze in de komende verslagperiode af te ronden.
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4. De curator verw acht in de aankomende verslagperiode de discussies met
de debiteuren definitief af te ronden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2019

12-09-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
4. De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode onder andere bezig
gehouden met het opstellen van het openbaar verslag.

Bijlagen
Bijlagen
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4

