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mr P. van Rossum

Algemene gegevens
Naam onderneming
CPNL Engineering B.V.

24-05-2018
4

Gegevens onderneming
CPNL Engineering B.V., statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te
7825 AV Emmen
aan Roald Amundsenstraat 56.

24-05-2018
4

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is aangegeven dat het een groothandel in ferrometalen
en halffabrikaten, voorts het uitoefenen van een handelsonderneming in de
ruimste zin, inclusief import en export, alsmede engineering.
De heer Tuk heeft aangegeven dat het bedrijf zich bezig houdt met het
ontw ikkelen van
(bescherming voor) kabelsystemen voor offshore w indmolens alsmede het
ontw ikkelen van
hijsbalken.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

24-05-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Onbekend. De heer Tuk geeft aan dat hij geen jaarrekening kan aanleveren.

24-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

24-05-2018
4

Boedelsaldo
€ 18,49

24-05-2018
4

€ 2.078,33

12-09-2018
5

€ 524,39

13-12-2018
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-2-2018

24-05-2018
4

t/m
22-5-2018
van
23-5-2018

12-09-2018
5

t/m
7-9-2018
van
8-9-2018

13-12-2018
6

t/m
12-12-2018
van
13-12-2018

14-03-2019
7

t/m
13-3-2019
van
14-3-2019

27-06-2019
8

t/m
26-6-2019
van
27-6-2019

30-09-2019
9

t/m
25-9-2019
van
26-9-2019

07-01-2020
10

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

09-04-2020
11

t/m
6-4-2020
van
7-4-2020
t/m
13-7-2020

Bestede uren

14-07-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

6 uur 48 min

5

2 uur 12 min

6

4 uur 6 min

7

1 uur 24 min

8

7 uur 0 min

9

0 uur 42 min

10

10 uur 48 min

11

1 uur 0 min

12

17 uur 36 min

totaal

51 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
mr. P. van Rossum: 5,30
mw . E. Moekotte: 1,30
mw . T. Bravenboer: 0,20

24-05-2018
4

mr. P. van Rossum: 0,50
mw . E. Moekotte: 1,50
mw . T. Bravenboer: 0,20

12-09-2018
5

Totaal aantal bestede uren t/m 07-09-2018: 37,50
mr. P. van Rossum: 2,70
mw . E. Moekotte: 1,40

13-12-2018
6

Totaal aantal bestede uren t/m 12-12-2018: 41,60
mr. P. van Rossum: 0,40
mw . E. Moekotte: 0,60
mw . T. Bravenboer: 0,40

14-03-2019
7

Totaal aantal bestede uren t/m 13-03-2019: 43 uur.
mr. P. van Rossum: 0,50
mw . E. Moekotte: 0,20

27-06-2019
8

Totaal aantal bestede uren t/m 26-6-2019: 43,70 uur.
mr. P. van Rossum: 0,50
mw . E. Moekotte: 0,20

30-09-2019
9

Totaal aantal bestede uren t/m 26-6-2019: 44,40 uur.
mr. P. van Rossum: 10,30
mw . E. Moekotte: 0,50

07-01-2020
10

Totaal aantal bestede uren t/m 06-01-2020: 55,20 uur.
mw . E. Moekotte: 0,50
dhr. S.W . Veenstra: 0,50

09-04-2020
11

Totaal aantal bestede uren t/m 06-04-2020: 56,20 uur.
dhr P. van Rossum: 16,0 uur
mw . E. Moekotte: 1,6 uur
Totaal aantal bestede uren t/m 13-07-2020: 73,80 uur.

14-07-2020
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is CPNL Holding BV, de heer A.D.M. Tuk en
mevrouw M.
Tuk zijn bestuurders van CPNL Holding BV.

24-05-2018
4

1.2 Lopende procedures
Geen.

24-05-2018
4

1.3 Verzekeringen
Nog onbekend.

24-05-2018
4

Via de postblokkade zijn stukken ontvangen betreffende een reisverzekering:
deze polis is beëindigd.

1.4 Huur
De huur van een bovenverdieping en de opslagloods aan de Roald
Amundsenstraat 56 te Emmen is door de verhuurder beëindigd per 1 mei 2017.

24-05-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
In de verklaring bij de eigen aangifte van het faillissement zijn de volgende
oorzaken van het
faillissement aangegeven:
- het uitstellen van opdrachten;
- het niet betaald krijgen van Engineering;
- het niet betaald krijgen van ontw ikkeling;
- geen return on investment;
- hoge kosten van Tenders.

24-05-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

24-05-2018
4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
22

24-05-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-6-2017

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de heer Tuk, correspondentie met de rechter-commissaris, het
UW V en de
tw ee personeelsleden. De w erkzaamheden zijn afgerond.

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

laptops en mobiele telefoons

€ 2.057,00

€ 0,00

totaal

€ 2.057,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-05-2018
4

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tw ee laptops (HP) en tw ee mobiele telefoons (Iphone).

24-05-2018
4

Met de heer Tuk zal op 22 februari 2018 een bespreking plaatsvinden omtrent
deze
activa.
De activa (laptops en mobiele telefoons) zijn met toestemming van de rechtercommissaris verkocht voor een bedrag van € 2.057,00.
Het bedrag ad € 2.057,00 is voldaan. De w erkzaamheden zijn afgerond.

12-09-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de heer Tuk.

24-05-2018
4

Correspondentie met de heer Tuk en bestudering afgegeven stukken.
Bespreking met de heer Tuk omtrent de activa.
Opstellen activa-overeenkomst. Voorleggen aan de rechter-commissaris.
Afstemming met de heer Tuk.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De heer Tuk geeft aan dat van een reeds uitgevoerde opdracht nog een deel
uitgefactureerd
dient te w orden: het betreft de kosten van het verw erkte materiaal. De heer
Tuk geeft aan dat
het materiaal is geleverd door Machinefabriek Emmen en dat zij een
eigendomsvoorbehoud
heeft.

24-05-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Bespreking met de heer Tuk, en het opvragen van de onderliggende stukken
met betrekking
tot het uitgevoerde w erk en de geleverde materialen.
Correspondentie met de heer Tuk en bestudering afgegeven stukken.

3.8 Andere activa
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 118,32

€ 0,00

€ 118,32

€ 0,00

Toelichting andere activa

24-05-2018
4

Toelichting andere activa
Domeinnaam cpnl.eu De heer Tuk geeft aan dat het contract is stopgezet voor
de uitspraak
van het faillissement.

24-05-2018
4

Restitutie International Card Services: € 20,58.
Restitutie reisverzekering W .A. Heinfeld: € 97,74

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met de heer Tuk, opvragen van de onderliggende stukken met
betrekking tot de
domeinnaam en correspondentie met International Card Services.
Correspondentie met W .A. Heinfeld.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-05-2018
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De heer Tuk geeft aan dat er geen vordering van een bank is.

24-05-2018
4

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zoals aangegeven in onderdeel 3.11 van dit verslag heeft Machinefabriek
Emmen w ellicht een
eigendomsvoorbehoud. De w erkzaamheden zijn afgerond.

24-05-2018
4

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de heer Tuk.

24-05-2018
4

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2020
10

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
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

24-05-2018
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over boekjaar 2015
is gedeponeerd
op 1-2-2017.

24-05-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog onbekend.

24-05-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In het aandeelhoudersregister is aangegeven dat CPNL Holding BV de
aandelen bij oprichting
heeft verkregen alsmede dat de aandelen zijn volgestort.

24-05-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

24-05-2018
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

24-05-2018
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met de heer Tuk, bestudering ontvangen stukken en opvragen van
ontbrekende
stukken.

24-05-2018
4

Bespreking met de heer Tuk op 22 februari 2018.
De bespreking heeft plaatsgevonden. De curator dient nog een aantal zaken
te onderzoeken.
De curator heeft nog steeds niet de jaarrekening van 2015. Deze is
opgevraagd bij de voormalige accountant.

12-09-2018
5

Tot op heden heeft de curator de jaarrekening 2015 niet ontvangen. De
curator zal nogmaals een rappel sturen aan de voormalige accountant en de
bestuurder.

14-03-2019
7

De curator heeft aan de bestuurder, de heer Tuk, kenbaar gemaakt dat binnen
vier w eken na 30 september 2019 de jaarrekening van 2015 aan de curator
moet w orden afgegeven.

30-09-2019
9

De curator heeft aanvullende gegevens ontvangen en de administratie
onderzocht. Op grond hiervan heeft de curator een aantal vragen aan de heer
Tuk. De heer Tuk zal w orden uitgenodigd voor een bespreking.

07-01-2020
10

De curator heeft een telefonische bespreking ingepland met de heer Tuk op 16
april 2020.

09-04-2020
11

Telefonisch overleg heeft plaatsgevonden. De curator heeft nadere
(financiële) informatie ontvangen van de bestuurder de heer Tuk. Verder
heeft de curator nog bankafschriften ontvangen van de bank. Deze informatie
dient nog te w orden bestudeerd en besproken met de heer Tuk. Door een
ziekenhuisopname van de heer Tuk duurt dit w at langer.

14-07-2020
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 13.224,63

24-05-2018
4

Toelichting
UW V Amsterdam: € 2.099,65
UW V Amsterdam: € 11.124,98

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 25.703,00

24-05-2018
4

€ 31.013,00

14-03-2019
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.549,14

24-05-2018
4

Toelichting
UW V Amsterdam: € 2.868,46
UW V Amsterdam: € 15.680,68

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

24-05-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 131.913,04

24-05-2018
4

Toelichting
Zie crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

24-05-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijw erken overzicht voorlopig
erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.

24-05-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- bekijken stukken nog uit te factureren w erk;
- verkoop actief;
- bestudering administratie.

24-05-2018
4

- bestudering (nog te ontvangen) administratie.

12-09-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

24-05-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
14-10-2020

10.4 Werkzaamheden overig

14-07-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking met de heer Tuk, bestudering ontvangen stukken en opvragen
ontbrekende
stukken, ontslag personeel.

24-05-2018
4

Correspondentie met de heer Tuk, bekijken ontvangen stukken en
correspondentie met
crediteuren.
Bespreking met de heer Tuk inzake activa en administratie. Afw ikkeling verkoop
activa aan de heer Tuk.
De curator heeft nog niet de volledige administratie en heeft de jaarrekening
bij de voormalige accountant opgevraagd. De verkoop activa is afgew ikkeld.

12-09-2018
5

De curator heeft de jaarrekening en de een deel van de administratie nog niet
ontvangen. Deze stukken zullen nogmaals w orden opgevraagd bij de
voormalige accountant.

13-12-2018
6

Tot op heden heeft de curator de jaarrekening 2015 niet ontvangen. De
curator zal nogmaals een rappel sturen aan de voormalige accountant en de
bestuurder.

14-03-2019
7

De curator heeft aan de bestuurder, de heer Tuk, kenbaar gemaakt dat binnen
vier w eken na 30 september 2019 de jaarrekening van 2015 aan de curator
moet w orden afgegeven.

30-09-2019
9

De curator heeft aanvullende gegevens ontvangen en de administratie
onderzocht. Op grond hiervan heeft de curator een aantal vragen aan de heer
Tuk. De heer Tuk zal w orden uitgenodigd voor een bespreking.

07-01-2020
10

De curator heeft een telefonische bespreking ingepland met de heer Tuk op 16
april 2020.

09-04-2020
11

Telefonisch overleg heeft plaatsgevonden. De curator heeft nadere
(financiële) informatie ontvangen van de bestuurder de heer Tuk. Verder
heeft de curator nog bankafschriften ontvangen van de bank. Deze informatie
dient nog te w orden bestudeerd en besproken met de heer Tuk. Door een
ziekenhuisopname van de heer Tuk duurt dit w at langer.

14-07-2020
12

Bijlagen
Bijlagen

