Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

3
06-04-2021
F.03/20/208
NL:TZ:0000155580:F001
08-09-2020

mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr R.J.C. Geelen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Euro Machinery BV (voorheen: MG Machinery BV)

07-10-2020
1

Gegevens onderneming
Rudolf Dieselw eg 32 G, unit 24
5928 RA Venlo
KvK.nr. 67899749

07-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Euro Machinery BV hield zich bezig met de in- en verkoop van kleine machines
voor de bouw en agrarische sector (sjofels etc.).
De bedrijfsactiviteiten van de onderneming zijn reeds voor datum faillissement
beëindigd.
Het faillissement van Euro Machinery BV is op eigen aanvraag gelijktijdig met
het faillissement van zustervennootschap Euro Trade BV uitgesproken.

Financiële gegevens

07-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 873.589,00

€ -60.646,00

2018

€ 458.519,00

€ -151.897,00

€ 233.226,00

2017

€ 516.483,00

€ 4.371,00

€ 315.984,00

Toelichting financiële gegevens
Deze financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn ontleend aan de
vastgestelde jaarrekening 2017 en 2018 van Euro Machinery BV. Voor het
boekjaar 2019 is geen definitieve jaarrekening opgemaakt. De financiële
gegevens over 2019 zijn ontleend aan de interne administratie van Euro
Machinery BV.

07-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-10-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren drie w erknemers in dienst. Over de jaren 2017
en 2018 w aren er blijkens de jaarrekeningen voor gemiddeld 1 fte w erknemers
in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

07-10-2020
1

Toelichting
Euro Machinery hield bij de ABN Amro Bank een tw eetal rekeningen aan. Per
datum faillissement hadden deze tw ee rekeningen tezamen een creditsaldo
van EUR 1.416,76. Daarnaast hield Euro Machinery bij de KNAB bank een
rekening aan. Per datum faillissement bedroeg het creditsaldo EUR 50,41. De
banken zijn inmiddels verzocht om voormelde saldi over te maken naar de
boedelrekening.
€ 5.181,39

Verslagperiode

06-01-2021
2

Verslagperiode
van
8-9-2020

07-10-2020
1

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

06-01-2021
2

t/m
5-1-2021
van
6-1-2021

06-04-2021
3

t/m
5-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 48 min

2

97 uur 24 min

3

60 uur 12 min

totaal

225 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De statutaire directie van Euro Machinery BV w ordt gevormd door haar enig
aandeelhouder Goemans Bedrijven BV. Goemans Bedrijven BV w ordt op haar
beurt bestuurd door haar enig aandeelhouder de heer J.M. Goemanns.
Goemans Bedrijven BV houdt tevens alle aandelen in de zustermaatschappij
Ensign Europa BV.

07-10-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend w as Euro Machinery BV niet betrokken bij een lopende
procedure op datum faillissement.

1.3 Verzekeringen

07-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeraar bericht de lopende verzekeringen niet
gestand te doen.

07-10-2020
1

1.4 Huur
Euro Machinery huurt de kantoorruimte aan de Rudolf Dieselw eg 32 G, unit 24
te 5928 RA Venlo. De huurovereenkomsten is met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

07-10-2020
1

De kantoorruimte is op 8 oktober 2020 correct opgeleverd. De
huurovereenkomst is geëindigd per 14 oktober 2020.

06-01-2021
2

Euro Machinery is daarnaast huurster van het bedrijfspand aan de Hamw eg 3
te 5961 PS Horst, haar voormalige vestigingslocatie. Tevens huurt zij een
aantal roerende zaken van haar statutair bestuurder en enig aandeelhouder
Goemans Bedrijven BV. Deze huurovereenkomsten zijn met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaken van het faillissement w orden door het bestuur genoemd: (1) de
opgekomen concurrentie van andere dealers in het Chinese merk Everun
(w aarvan Euro Machinery BV aanvankelijk de enige Nederlandse dealer w as)
en een sterk afgenomen vraag als gevolg van stikstof- en PFAS-crisis w aar de
bouw en agrarische sector door is getroffen, gevolgd door (2) de corona-crisis.

07-10-2020
1

De curator heeft de door het bestuur van Euro Machinery aangegeven
oorzaken van het faillissement in onderzoek.
In onderzoek.

06-01-2021
2

De curator is doende met het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en zal dit onderzoek in de aankomende verslagperiode verder
voortzetten.

06-04-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

07-10-2020
1

Toelichting
Per faillissementsdatum w aren er 3 w erknemers bij Euro Machinery BV in
dienst.
De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van deze w erknemers met
machtiging van de rechter-commissaris ex art. 40 Fw opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
07-10-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

06-01-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Uit de financiële administratie is de curator gebleken dat er in het jaar
voorafgaand aan het faillissement aan 9 personen salaris is uitbetaald.

06-04-2021
3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-9-2020

3

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van deze w erknemers
met machtiging van de rechter-commissaris ex art. 40 Fw
opgezegd.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie w erknemers t.b.v. opzegging arbeidsovereenkomsten en
overleg/correspondentie UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

07-10-2020
1

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

€ 0,00

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen activa blijven beperkt tot grofw eg een partij isolatieplaten,
een aantal stellingen en voor het overige een beperkte hoeveelheid
resterende (magazijn)voorraad spareparts en klein montagemateriaal,
alsmede (magazijn) gereedschappen. Het faillissement van Euro Machinery BV
is gelijktijdig uitgesproken met het faillissement van haar zustermaatschappij
Euro Trade BV. Beide vennootschappen hadden dezelfde locatie en ruimten in
gebruik. De curator heeft thans in onderzoek w elke zaken tot de boedel van
Euro Machinery BV respectievelijk de boedel van Euro Trade BV behoren.

07-10-2020
1

Een private financier is rechthebbende van een pandrecht op de genoemde
roerende zaken. De curator heeft contact opgenomen met de pandhouder
teneinde in overleg te treden over de tegeldemaking van de aangetroffen
activa.
De curator is met de pandhouder tot afspraken gekomen over de
tegeldemaking van de aangetroffen activa. Deze afspraken houden in dat de
bodemzaken – met machtiging van de rechter-commissaris - door de curator
aan de pandhouder zijn verkocht en geleverd tegen betaling van EUR 5.500,(exclusief BTW ). Naar het zich thans laat aanzien komt de opbrengst van deze
zaken de boedel van Euro Trade BV (F.01/20/244) toe. Op grond van het
bodemvoorrecht valt de opbrengst van de bodemzaken in de boedel. De
executie van de aan haar verpande roerende zaken, niet zijnde bodemzaken,
neemt de pandhouder zelf ter hand, w aarover zij rekening en verantw oording
zal afleggen aan de curator. De curator is thans in afw achting van uitkomst van
dit executietraject en verw acht in het volgend voortgangsverslag verslag te
kunnen doen over de gerealiseerde verkoopopbrengst.

06-01-2021
2

Naar verw achting zal het executietraject in de aankomende verslagperiode
door de pandhouder w orden afgerond, w aarna zij daarover rekening en
verantw oording zal afleggen. De curator zal op basis daarvan verslag doen
over de gerealiseerde verkoopopbrengst. Vooruitlopend daarop kan w orden
vermeld dat de thans reeds gerealiseerde verkoopopbrengst met het reeds
verkochte deel van de bedrijfsmiddelen en voorraden in totaal EUR 5.652,89
ex BTW bedraagt.

06-04-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De inventariszaken zijn verpand w aardoor er sprake is van samenloop tussen
een (bezitloos) pandrecht en het bodemvoorrecht van de fiscus zoals bedoeld
in artikel 21 lid 2 Invorderingsw et.

07-10-2020
1

De curator behartigt op basis van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de
Belastingdienst ten aanzien van de hiervoor vermelde verkoopopbrengst van
de bodemzaken. De vordering w aarvoor het bodemvoorrecht kan w orden
uitgeoefend bedraagt tot op heden EUR 239.015,- en overstijgt derhalve ruim
de verkoopopbrengst van de bodemzaken. De vordering van de fiscus kan
bovendien niet uit vrij boedelactief w orden betaald.

06-01-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie aanw ezige activa. Correspondentie pandhouder.

07-10-2020
1

Uitvoerig overleg en correspondentie pandhouder en haar advocaat ten
behoeve van afspraken uitw inning pandrechten.

06-01-2021
2

Correspondentie pandhouder en haar advocaat ten behoeve van rekening en
verantw oording executietraject.

06-04-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De aangetroffen activa blijven beperkt tot grofw eg een partij isolatieplaten,
een aantal stellingen en voor het overige een beperkte hoeveelheid
resterende (magazijn)voorraad spareparts en klein montagemateriaal,
alsmede (magazijn) gereedschappen.

07-10-2020
1

Een private financier is rechthebbende van een pandrecht op de genoemde
roerende zaken. De curator heeft contact opgenomen met de pandhouder
teneinde in overleg te treden over de tegeldemaking van de aangetroffen
activa.
De curator is met de pandhouder tot afspraken gekomen over de
tegeldemaking van de aangetroffen activa. De executie van de aan haar
verpande roerende zaken, niet zijnde bodemzaken, neemt de pandhouder zelf
ter hand, w aarover zij rekening en verantw oording zal afleggen aan de
curator. De curator is thans in afw achting van uitkomst van dit executietraject
en verw acht in het volgend voortgangsverslag verslag te kunnen doen over de
gerealiseerde verkoopopbrengst.

06-01-2021
2

Naar verw achting zal het executietraject in de aankomende verslagperiode
door de pandhouder w orden afgerond, w aarna zij daarover rekening en
verantw oording zal afleggen. De curator zal op basis daarvan verslag doen
over de gerealiseerde verkoopopbrengst. Vooruitlopend daarop kan w orden
vermeld dat de thans reeds gerealiseerde verkoopopbrengst met het reeds
verkochte deel van de bedrijfsmiddelen en voorraden in totaal EUR 5.652,89
ex BTW bedraagt.

06-04-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie aanw ezige voorraad. Correspondentie pandhouder.

07-10-2020
1

Uitvoerig overleg en correspondentie pandhouder en haar advocaat ten
behoeve van afspraken uitw inning pandrechten.

06-01-2021
2

Correspondentie pandhouder en haar advocaat ten behoeve van rekening en
verantw oording executietraject.

06-04-2021
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 59.013,38

Creditsaldo (ABN Amro)

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.416,76

Creditsaldo (KNAB)
totaal

Opbrengst

€ 50,41
€ 60.480,55

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens de interne administratie van Euro Machinery bedraagt het
openstaande debiteurensaldo per faillissementsdatum EUR 59.013,38.

07-10-2020
1

Een private financier claimt een (derden)pandrecht op de
debiteurenvorderingen tot zekerheid van haar vordering uit hoofde van een
overeenkomst van geldlening op Goemans Bedrijven BV. De curator heeft het
geclaimde pandrecht in onderzoek.
De banksaldi zijn inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

06-01-2021
2

De curator heeft met de pandhouder de afspraak gemaakt dat de pandhouder
de incasso van de verpande debiteurenvorderingen ter hand neemt. De
pandhouder legt rekening en verantw oording af aan de curator. De curator is
thans in afw achting van de uitkomst van dit incassotraject en verw acht in het
volgend voortgangsverslag verslag te kunnen doen over de gerealiseerde
incasso opbrengst.
Naar verw achting zal het incassotraject in de aankomende verslagperiode
door de pandhouder w orden afgerond, w aarna zij daarover rekening en
verantw oording zal afleggen. De curator zal op basis daarvan verslag doen
over de gerealiseerde incasso-opbrengst.

06-04-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren en mogelijke (zekerheids)rechten van derden.
Correspondentie pretense pandhouder.

07-10-2020
1

Uitvoerig overleg en correspondentie pandhouder en haar advocaat ten
behoeve van afspraken uitw inning pandrechten.

06-01-2021
2

Correspondentie pandhouder en haar advocaat ten behoeve van rekening en
verantw oording incassotraject.

06-04-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.

07-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf bestuurder is er geen sprake van lease of huurkoop.

5.3 Beschrijving zekerheden

07-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een private financier claimt een pandrecht op alle huidige en toekomstige
roerende zaken en alle huidige en toekomstige (debiteuren)vorderingen van
Euro Machinery tot zekerheid van haar vordering uit hoofde van een
overeenkomst van geldlening met Goemans Bedrijven BV, w aarbij een
geldlening is verstrekt ten bedrage van EUR 700.000,- in hoofdsom.

07-10-2020
1

De curator heeft de geclaimde pandrechten in onderzoek.
In onderzoek.

06-01-2021
2

De curator heeft het onderzoek naar de rechtsgeldigheid en rechtmatigheid
van de geclaimde pandrechten voortgezet en streeft ernaar dit onderzoek in
de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

06-04-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Indien en voor zover er sprake is van rechtsgeldige pandrechten, komt aan de
private financier een separatistenpositie toe.

07-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op
een eigendomsvoorbehoud.

07-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op
het retentierecht van art. 3:290 BW .

07-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op
het recht van reclame van art 7:39 BW .

07-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie financiering, inventarisatie en beoordeling zekerheden,
beoordelen eigendomsaanspraken.

07-10-2020
1

Onderzoek financieringsconstructie en rechtsgeldigheid en rechtmatigheid van
in dat kader ten laste van Euro Machinery BV geclaimde pandrechten.

06-01-2021
2

Voortzetting onderzoek geclaimde pandrechten, beoordeling
zekerhedenpositie en correspondentie met zekerheidsgerechtigden.

06-04-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

07-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

07-10-2020
1

Ongew ijzigd.

06-01-2021
2

De curator is doende met het onderzoek naar de (staat van de) administratie
en zal dit onderzoek in de aankomende verslagperiode verder voortzetten.

06-04-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: een voorlopige jaarrekening is op 21 november 2019 gedeponeerd.
2017: is op 20 juni 2018 gedeponeerd.
2016: de vennootschap is in 2017 opgericht, w aardoor er in 2016 geen
jaarrekening behoefde te w orden gedeponeerd.

07-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor Euro Machinery geldt op grond van artikel 2:396 lid 1 BW geen
verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

07-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel met een nominale
w aarde van EUR 1,-. Dit aandeel is volgestort.

07-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

07-10-2020
1

06-01-2021
2

06-04-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
In onderzoek.

07-10-2020
1
06-01-2021
2

06-04-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

07-10-2020
1

De curator voert thans een inhoudelijke discussie met één schuldeiser en haar
advocaat over (de rechtmatigheid van) een verkoop van voorraad die heeft
plaatsgevonden relatief kort voorafgaand aan de datum w aarop het
faillissement van Euro Machinery BV is uitgesproken.

06-01-2021
2

De curator heeft de rechtmatigheid van de transactie w aarbij voornoemde
voorraad is verkocht ter discussie gesteld. De betrokken w ederpartij heeft
aangegeven zich daarin niet te kunnen vinden. Een en ander heeft derhalve
geleid tot een patstelling. De curator treedt op korte termijn met de rechtercommissaris in overleg over de te nemen vervolgstappen.

06-04-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek administratie.

07-10-2020
1

Voortzetten onderzoek administratie alsmede financieringsconstructie en in dat
kader door Euro Machinery BV verstrekte zekerheden.

06-01-2021
2

Correspondentie en overleg met een schuldeiser en haar advocaat over de
rechtmatigheid van een verkooptransactie kort voorafgaand aan het
faillissement.
Voortzetten onderzoek en beoordeling transactie(s), correspondentie met
betrokken w ederpartij en diens advocaat.

06-04-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Curatorensalaris PM+
Huur bedrijfsruimte

07-10-2020
1

Toelichting
Curatorensalaris PM+
Huur bedrijfsruimte
UW V: EUR 17.917,28

06-01-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 151.188,00

07-10-2020
1

€ 239.015,00

06-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 4.003,29

07-10-2020
1

06-01-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 4.276,50

07-10-2020
1

06-04-2021
3

Toelichting
Betreft een vordering van een w erknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

07-10-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 52.817,27

07-10-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast en aanschrijven bekende crediteuren. Registreren
van ter verificatie ingediende vorderingen van crediteuren en de rechten
w aarop zij zich beroepen.

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

07-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende verslagperiode zal de focus liggen op het afronden van de
beoordeling van de geclaimde zekerheidsrechten en het – w aar nodig - maken
van afspraken met de pandhouder over de incasso van de
(debiteuren)vorderingen en het te gelde maken van de aanw ezige activa. De
in onderzoek zijnde punten zullen (verder) w orden opgepakt en w aar nodig
w orden afgerond.

07-10-2020
1

In de aankomende verslagperiode zal het onderzoek van de administratie
alsmede de discussie rondom de rechtmatigheid van een verkooptransactie
voorafgaand aan het faillissement verder w orden voortgezet. Daarnaast zal de
nadruk liggen op de afronding van het onderzoek van de gekozen
financieringsconstructie en de in dat kader verstrekte zekerheden.

06-01-2021
2

In de aankomende verslagperiode zal de discussie rondom de rechtmatigheid
van de verkooptransactie voorafgaand aan het faillissement w orden
voortgezet. De curator treedt op korte termijn met de rechter-commissaris in
overleg over de te nemen vervolgstappen. Daarnaast zal het onderzoek naar
de (staat van de) administratie en het algemeen rechtmatighedenonderzoek
w orden voortgezet en w aar mogelijk w orden afgerond.

06-04-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

06-04-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.

07-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

