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Algemene gegevens
Naam onderneming
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Gegevens onderneming
Melkmachine Centrum Noord B.V.
De Hemmen 78
9206 AG Drachten
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Activiteiten onderneming
Melkmachine Centrum Noord B.V. hield zich bezig met de verkoop en montage
van -en de handel in melk- en voermachines en de bijbehorende
machineonderdelen, alsmede de installatie en reparatie en handel van
voormelde machines, automaten en onderdelen daarvan.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 5.360.326,00

€ -125.478,00

€ 2.232.670,00

2018

€ 5.206.796,00

€ -64.464,00

€ 2.428.004,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening van 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
25
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Boedelsaldo
€ 74.995,00

14-08-2020
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€ 159.195,68

12-11-2020
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Verslagperiode
van
11-10-2020

14-08-2020
1

t/m
10-8-2020
van
11-8-2020

12-11-2020
2

t/m
9-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

268 uur 54 min

2

221 uur 0 min

totaal

489 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Melkmachine Centrum Noord B.V. is opgericht op 26 juni 1990. De aandelen in
het kapitaal van de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door de
volgende besloten vennootschappen:

14-08-2020
1

- Huurman Beheer B.V.
- Mechanisatiebedrijf J. Terpstra B.V.
- J.H. de Blaauw Holding B.V.
Het bestuur van de gefailleerde vennootschap w ordt gevormd door:
- Huurman Beheer B.V.
- Mechanisatiebedrijf J. Terpstra B.V.
Bestuurders van voornoemde vennootschappen zijn respectievelijk:
- de heer F.M. Huurman
- de heer W . Terpstra

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures.

14-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en w aar nodig beëindigd.
Gedurende de verkoop van het bedrijfspand en de opzegtermijn die bij het
ontslag aan de personeelsleden is aangezegd, bieden de benodigde
verzekeringen nog dekking.
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In de afgelopen verslagperiode zijn de verzekeringen beëindigd. Na de
verkoop van het bedrijfspand konden ook de laatste verzekeringen beëindigd
w orden. De boedel heeft een bedrag ad € 1.121,24 aan premierestitutie
ontvangen.
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De w erkzaamheden zijn afgerond.

1.4 Huur
Er is sprake van een drietal huurovereenkomsten voor de bedrijfslocaties van
de gefailleerde vennootschap te Makkinga, Huizinge en Hoogezand. De curator
zal de status van deze huurovereenkomsten inventariseren en w aar nodig
beëindigen.
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De huurovereenkomsten met de huurlocaties te Makkinga, Huizinge en
Hoogezand zijn met w ederzijds goedvinden per 1 augustus 2020 beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Melkmachine Centrum Noord B.V. (MCN) is op eigen aanvraag in staat van
faillissement verklaard. Volgens de bestuurders zou het businessmodel van
MCN onvoldoende rendabel zijn om gezonde resultaten te boeken. In het
bijzonder zou MCN onvoldoende marge op nieuw bouw projecten realiseren.
Daarnaast zou MCN kampen met een structureel personeelstekort, als gevolg
w aarvan zij onvoldoende in staat w as om te allen tijde
onderhoudsw erkzaamheden en storingen uit te voeren, hetgeen tevens een
drukkend effect had op de omzet van MCN.
Mede als gevolg van deze omstandigheden zou in de loop der jaren een
(aanzienlijke) financieringsachterstand bij fabrikant en leverancier GEA Farm
Technologies B.V. (GEA) zijn ontstaan. In de maanden voorafgaand aan het
faillissement zouden de bestuurders in onderhandeling met GEA zijn getreden
over een herfinanciering van deze betalingsachterstand en een mogelijk nieuw
krediet. Het door MCN opgestelde reorganisatieplan bood voor beide partijen
onvoldoende perspectief om tot een gezonde voortzetting van de
ondernemingsactiviteiten te komen. Dit zou voor de bestuurders de aanleiding
hebben gevormd om over te gaan tot de aanvraag van het eigen faillissement
van MCN.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26
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Toelichting
Vergelijkbaar met het daaraan voorafgaande jaar.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-7-2020

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Bedrijfspand, gelegen aan De Hemmen
78 te Drachten, perceeloppervlakte ca.
2.760 m2.
totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 453.780,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De coöperatie Coöperatieve Rabobank U.A. ("Rabobank") beschikt over een
hypotheekrecht op de onroerende zaak.
De onroerende zaak is op 24 april 2020 in opdracht van de Rabobank voor het
laatst getaxeerd door Dijkstra Bedrijfsmakelaars. De Rabobank heeft de
curator verzocht om de verkoop van het bedrijfspand ter hand te nemen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft opdracht gegeven aan een bedrijfsmakelaar om de verkoop
van het bedrijfspand te begeleiden.
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Het bedrijfspand is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en
geleverd voor een bedrag ad € 365.000,-. Deze opbrengst is voldoende
gebleken om de totale nog openstaande hypothecaire vordering van de
Rabobank ad € 280.919,51 integraal te voldoen. Na voldoening van de
overige verkoopkosten resteert een overw aarde voor de boedel ad €
74.899,39.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris/roerende zaken
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfsinventaris aangetroffen, bestaande uit een enkele
machine, stoffering, kantoormeubilair en een w agenpark bestaande uit ca. 20
voertuigen.
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De bedrijfsinventaris is stil verpand aan de Rabobank (1) en GEA (2).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering w aarop haar bodemvoorrecht rust. De w aarde
van de bodemzaken is evenw el relatief gering geschat en maakt onderdeel uit
van de uiteindelijk door GEA voor alle activa betaalde koopsom.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsinventaris, als onderdeel van de activa, - met
toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouders - verkocht aan
GEA. De koopsom voor alle overgedragen activa bedraagt in totaal € 75.000,(excl. BTW ). Partijen hebben afgesproken géén onderverdeling in de
w aardering van de verschillende activa te maken. Er heeft geen taxatie van de
bedrijfsinventaris plaatsgevonden. De vordering van GEA bedroeg namelijk
circa € 1.300.000,--. Duidelijk w as dat de opbrengst van de verpande activa
volstrekt onvoldoende zou zijn om de vordering van GEA te voldoen. Als
onderdeel van verkoop is afgesproken dat GEA géén vordering in zal dienen in
het faillissement.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Diverse voorraden/opdrachtenportefeuille
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden van de gefailleerde vennootschap bestaan uit verschillende
(machine-)onderdelen, w elke gebruikt w orden voor de installatie en het
onderhoud van melkmachines. Daarnaast heeft de curator enkele lopende
projecten en een overzicht van (op termijn) uit te voeren
onderhoudsw erkzaamheden aangetroffen.
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De verkoopprijs/boedelbijdrage voor voorraden c.q. het onderhanden w erk
w ordt geacht te zijn inbegrepen bij de verkoopprijs van de roerende zaken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de voorraden c.q. het onderhanden w erk verkocht als
onderdeel van een meeromvattende regeling met GEA.
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De voorraden zijn stil verpand aan de Rabobank (1) en GEA (2).

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 75.000,00

totaal

€ 75.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De andere activa van de gefailleerde vennootschap bestaan uit de immateriële
activa (goodw ill, klantenbestand, handelsnaam etc.)
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de immateriële activa verkocht als onderdeel van een
meeromvattende regeling met GEA.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille van de gefailleerde
vennootschap per 12 juli 2020

€ 1.065.630,90

totaal

€ 1.065.630,90

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille is verpand aan de Rabobank (1) en GEA (2).
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De ouderdomsanalyse van de debiteurenportefeuille liet zien dat een
voornaam deel van de vorderingen mogelijk incourant is.
Bij brief d.d. 14 juli 2020 heeft GEA mededeling van haar pandrecht gedaan
aan de debiteuren van de gefailleerde vennootschap. De curator is niet
betrokken bij de debiteurenincasso.
De curator heeft de debiteurenvorderingen verkocht als onderdeel van een
meeromvattende regeling met GEA, de koper van de activa.

In de afgelopen verslagperiode is een geschil ontstaan tussen GEA en de
curator over de (omvang van) de verkochte debiteurenportefeuille. In dat
kader maakt GEA aanspraak op (een deel van) de betalingen w elke na datum
faillissement op de bankrekening van MCN zijn bijgeschreven.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 272.716,90
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft voornoemde vordering, nog te vermeerderen met
uitw inningskosten (P.M.) ingediend ter (voorlopige) verificatie.
€ 280.919,51
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft ervoor gekozen om haar volledige (hypothecaire)
vordering, vermeerderd met rente, op de opbrengst van het onroerend goed
te verhalen. De Rabobank heeft in dat kader geen gebruik gemaakt van haar
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bevoegdheid om stil verpande betalingen w elke na datum faillissement op de
bankrekening van MCN zijn bijgeschreven te verrekenen.
Thans resteert er nog een creditsaldo op de bankrekening van MCN ad circa €
60.000,00. De curator heeft de Rabobank verzocht dit saldo aan de
boedelrekening over te maken.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend is thans sprake van een aantal (operationele)
leasecontracten betreffende een tw eetal voertuigen en een koffiemachine. Eén
van deze voertuigen is al ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator zal
tot beëindiging van deze leaseovereenkomsten over gaan.
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De leaseovereenkomsten zijn beëindigd. De voertuigen en de koffiemachine
zijn ingeleverd. Tot slot is een bedrag ad € 1.176,70 aan de boedel
gerestitueerd.
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Daarmee zijn de w erkzaamheden afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn diverse partijen die zekerheden hebben gevestigd op activa van de
gefailleerde vennootschap.
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De Rabobank had op datum faillissement een hypotheekrecht op de
onroerende zaak van MCN te Drachten met een hypothecaire inschrijving ad €
453.780,00. Daarnaast beschikt de Rabobank over een eerste pandrecht op
alle vorderingen, voorraden en bedrijfsinventaris van MCN.
GEA had per faillissementsdatum een tw eede pandrecht op alle vorderingen,
voorraden en bedrijfsinventaris van MCN.

5.4 Separatistenpositie
Afgegaan op de hoogte van de vordering van de Rabobank en de
vermoedelijke w aarde van het verhypothekeerde bedrijfspand van MCN, zal de
Rabobank naar verw achting volledig uit de verkoopopbrengst van het
bedrijfspand voldaan kunnen w orden.
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Tegen deze achtergrond hebben de Rabobank en GEA onderling afgesproken
dat GEA tot uitw inning van de verpande goederen over mag gaan zonder
tussenkomst van de Rabobank. Ten aanzien daarvan kan GEA derhalve als
separatist optreden.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
De koper van de activa zal deze rechten van de crediteuren respecteren en dit
- in overleg met de curator - afw ikkelen met de desbetreffende partijen.

5.6 Retentierechten
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5.6 Retentierechten
De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
retentierechten bekend gew orden.
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5.7 Reclamerechten
De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
reclamerechten bekend gew orden.
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verkoop verhypothekeerde bedrijfspand en afrekening vordering Rabobank.
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Incasso creditsaldo Rabobank-rekening.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator geconstateerd dat de
ondernemingsactiviteiten van MCN nog niet w aren gestaakt. MCN w erd nog
geregeld benaderd door haar relaties om onderhouds- en
storingsw erkzaamheden te doen verrichten. Bij de uitvoering van deze
w erkzaamheden maakten de monteurs in de meeste gevallen gebruik van de
door fabrikant GEA geleverde en te leveren onderdelen. Ten aanzien van deze
handelsvoorraad had GEA evenw el een eigendomsvoorbehoud en een
pandrecht ingeroepen, zodat uitvoering van verdere w erkzaamheden de facto
enkel nog mogelijk w as met voorafgaande toestemming van GEA.
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Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat MCN, mede vanw ege de
vakantieperiode, over onvoldoende monteurs beschikte om aan alle verzoeken
tot het verrichten van storings- en onderhoudsw erkzaamheden gehoor te
geven. Dat maakte dat met een tijdelijke voortzetting van de w erkzaamheden
slechts een geringe omzet gerealiseerd zou kunnen w orden en dat MCN bij
een voortzetting op bepaalde momenten onvoldoende in staat zou zijn om
acute storingen te verhelpen, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Bovendien is het de curator gebleken dat de doorlopende kosten van een
voortzetting hoger zouden zijn dan de daarmee naar verw achting te realiseren
opbrengsten. Om deze redenen heeft de curator besloten om de
ondernemingsactiviteiten van MCN per 17 juli 2020 te beëindigen.
Aansluitend heeft de curator met GEA afspraken gemaakt over de uitleen van
personeelsleden van MCN gedurende de opzegtermijn. De daarvoor
overeengekomen vergoeding is inbegrepen in de koopsom van de activa ad €
75.000,-.

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft alle activa van MCN, met uitzondering van het bedrijfspand,
verkocht aan GEA. In dat kader heeft GEA ook de opdrachtenportefeuille
overgenomen en heeft zij zich de verantw oordelijkheid aangetrokken om de
klanten van GEA te blijven bedienen bij onderhoudsw erkzaamheden of het
verhelpen van storingen. Deze w erkzaamheden zijn ondergebracht bij andere
GEA-dealers. De ondernemingsactiviteiten van MCN te Drachten zijn gestaakt
en zullen aldaar niet door GEA w orden voortgezet.

6.5 Verantwoording
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6.5 Verantwoording
n.v.t.
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6.6 Opbrengst
€ 75.000,00
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Toelichting
zie voor een nadere toelichting onderdeel 3. Activa.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een groot deel van de boekhouding van de bestuurders van
de gefailleerde vennootschap ontvangen. Ook heeft de curator - met
toestemming van de rechter-commissaris - de besloten vennootschap Limits
Consulting B.V. opdracht gegeven de administratie van de gefailleerde
vennootschap veilig te stellen. De curator zal onderzoek uitvoeren naar de
administratie.
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7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 9 juli 2020
2018: 7 juni 2019
2017: 15 mei 2018
2016: 17 januari 2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator zal een en ander nader onderzoeken.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal een en ander nader onderzoeken.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal een en ander nader onderzoeken.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal een en ander nader onderzoeken.

14-08-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal een en ander nader onderzoeken.
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De curator zal starten met het (nader) uitvoeren van het
rechtmatigheidsonderzoek.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal een onderzoek instellen naar de boekhouding van MCN.
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- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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€ 1.035,07
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 330.604,00
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€ 331.012,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
117
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119
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 376.553,10
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€ 256.651,71
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- correspondentie crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn de curator tot op heden geen (lopende) procedures bekend.
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9.2 Aard procedures
Niet bekend.
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9.3 Stand procedures
Niet bekend.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Onderzoek en inventarisatie lopende procedures.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Verkoop bedrijfspand en afrekening met hypotheekhouder (Rabobank);
- voorkomende w erkzaamheden ter zake de verkoop van de activa;
- correspondentie crediteuren;
- onderzoek administratie MCN.
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Verslag 2:
- Incasso creditsaldo Rabobank-rekening;
- correspondentie crediteuren;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
12-2-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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