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Algemene gegevens
Naam onderneming
Melkgeldburo B.V.
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Gegevens onderneming
Melkgeldburo B.V.
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Activiteiten onderneming
Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren spijsoliën en vettten.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2011

€ 3.002.000,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De laatst bekende netto omzet bedroeg over het jaar 2011 € 3.002.000,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Boedelsaldo
€ 757,80
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Verslagperiode
24-04-2018
5

van
26-1-2018
t/m
24-4-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

1,36 uur

totaal

1,36 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Melkgeldburo behoort tot een groep van vennootschappen w aarbij eertijds
de natuurlijke personen F. Hovinga en G.L. Hovinga-W ierenga w aren
betrokken. De besloten vennootschap Hovinga Drachten BV kent ook als
aandeelhouders respectievelijk w ijlen de heer F. Hovinga en mevrouw G.L.
Hovinga-W ierenga. Hovinga Drachten BV op haar beurt bezit 50% van de
aandelen van de besloten vennootschap Melkgeldburo BV en 100% van de
aandelen in de besloten vennootschap Makelaardij Hovinga BV. Makelaardij
Hovinga BV op haar beurt bezit 100% van de aandelen van respectievelijk de
besloten vennootschap Lease Consultatie Buro BV en de besloten
vennootschap Melkquotum Consultatie Buro BV. Voor Melkgeldburo BV geldt
dat naast Hovinga Drachten BV mevrouw G.L. Hovinga-W ierenga daarvan
50% van de aandelen in haar bezit heeft. Alle genoemde vennootschappen
zijn op gelijke datum door de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden, in staat van faillissement verklaard en w el op 19 januari 2016.
De feitelijke directie over alle vennootschappen w erd gevoerd door w ijlen de
heer Hovinga en mevrouw Hovinga-W ierenga. Volgens opgave van de zonen
van de heer en mevrouw Hovinga-W ierenga w as beider taakverdeling aldus
dat de heer Hovinga feitelijk voor de handel (verkoop) zorgde terw ijl
mevrouw Hovinga-W ierenga zich vooral bemoeide met de administratie van
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de vennootschappen.
Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat de aandelen in Hovinga Drachten BV
voor 97,5% w erden gehouden door de heer F. Hovinga terw ijl de resterende
2,5% w erd beheerd door mevrouw Hovinga-W ierenga.

Lopende procedures
geen
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Verzekeringen
geen
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Huur
Een deel van de voormalige echtelijke w oning met als aanbouw een kantoor
w erd door de failliete vennootschap gehuurd.
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Oorzaak faillissement
Naar de oorzaak van het faillissement moet nog een onderzoek w orden
ingesteld. De deconfiture van de diverse vennootschappen staat los van de
recente afschaffing van het melkquotum. De directe oorzaak van het
faillissement moet naar het zich laat aanzien w orden gezocht in de
persoonlijke sfeer van de heer en mevrouw Hovinga. In het najaar 2011 is bij
de heer Hovinga de diagnose gesteld van een terminale ziekte, w aarna door
hem en zijn echtgenote zoveel als mogelijk alle activiteiten van de diverse
vennootschappen zijn afgew ikkeld. Activa w elke verkocht konden w orden zijn
verkocht en w aar mogelijk afgew ikkeld. Daarin zijn de oud-directeuren
goeddeels geslaagd. Volgens opgave van de familie zijn feitelijke de
activiteiten van alle vennootschappen in het jaar 2013 zoveel als mogelijk
(administratie) afgew ikkeld door mevrouw Hovinga-W ieringa. In november
2013 is de heer Hovinga overleden. De activiteiten van alle vennootschappen
zijn vervolgens overgenomen door mevrouw Hovinga-W ierenga. Deze
w aarneming is ook van korte duur gebleken. Kort na het overlijden van haar
echtgenoot is bij haar de diagnose van dementie vastgesteld. In het jaar
2015 bleek een opname van mevrouw Hovinga-W ierenga in verband met
voormelde dementie noodzakelijk.
Na het overlijden van de heer Hovinga zijn de vennootschappen feitelijk
stuurloos gebleken. De curator heeft ook de spreekw oordelijke stapels post
aangetroffen toen het kantoor van de vennootschappen is betreden.
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2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
0

Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
0

Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

totaal

0

Toelichting

Werkzaamheden personeel

3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Andere activa
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

2 debiteuren

€ 230.358,49

€ 3.682,59

totaal

€ 230.358,49

€ 3.682,59

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het intreden van het faillissement kende een op naam van de
failliete vennootschap geadministreerde bankrekening een batig saldo van €
3.682,59. Voorts is de curator gebleken dat een debiteurenvordering
w aarnaar is verw ezen in het kw artaalverslag betreffende Makelaardij
Hovinga vermoedelijk een post betreft die thuis hoort in het faillissement van
Melkgeldbureau BV. In de administratie heeft de curator een
betalingsregeling-overeenkomst met volmacht aangetroffen w aarin de
desbetreffende debiteur zich schuldig verklaart om een schuld te voldoen van
in totaal € 226.675,90, deze somma nog te vermeerderen met rente.
Betalingsonmacht van de desbetreffende debiteur heeft tot gevolg gehad dat
slechts deels inhoud is gegeven aan de desbetreffende betalingsregeling. De
status van de vordering is thans dat de boedel nog een bedrag van ruim €
170.000,00 plus rente toekomt. De betreffende debiteur is evenw el thans
niet in staat tot voldoening van de schuld dan w el een deel van de schuld
over te gaan. Daartoe zijn de curator diverse bescheiden ter hand gesteld.
Ook is uit deze bescheiden gebleken dat de desbetreffende debiteur op zijn
beurt een claim heeft op derden. De vordering op deze desbetreffende
derden is thans nog niet inbaar. Volgens verw achting van de debiteur van de
boedel zijn er reële vooruitzichten op uitbetaling door de desbetreffende
derden op een termijn van één tot anderhalf jaar. Gelet op de omvang van
de schuld van de debiteur aan de boedel acht de curator termen aanw ezig in
ieder geval het faillissement voor langere tijd aan te houden opdat de
vordering kan w orden geïncasseerd.
Uit nader overleg met de debiteur is gebleken dat er nog steeds reële
vooruitzichten lijken te bestaan voor de boedel. Van de drie benodigde
vergunningen heeft de debiteur -begin 2018- inmiddels tw ee verkregen. Het
gaat daarbij om de milieuvergunning en de vergunning op basis van de
natuurbeschermingsw et. Dergelijke vergunningen zouden thans niet meer
w orden verleend voor megastallen. De vergunningen zijn dan ook bijzonder
w aardevol. Het w achten is nog op een bouw vergunning. Vermoedelijk volgt
daar begin mei van dit jaar duidelijkheid over. Zijn alle vergunningen
verkregen dan zal er ofw el nieuw bouw plaatsvinden w aarbij de schuld aan
de boedel in de financiering kan w orden meegenomen, ofw el er volgt een
uitkoop traject w aaruit vermoedelijk geld vrij komt. Noodzakelijkerw ijs zal de
curator dan ook nog nader pas op de plaats dienen te maken.

Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
€ 0,00

Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is voldaan. Met uitzondering van de laatste periode is
de boekhouding goed bijgew erkt. De ziekte van de beide oud-bestuurders is
de oorzaak van de niet bijgew erkte boekhouding in de meest recente
periode. De (oud) bestuurders kan daarvan geen verw ijt w orden gemaakt.
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Depot jaarrekeningen
Met uitzondering van de laatste jaren toen de vennootschap al slapend w as
zijn de
jaarrekeningen gedeponeerd. Deponering heeft plaatsgevonden tot en met
2012.
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Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.
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Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Paulianeus handelen
Paulianeus handelen
Nee

Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
Boedelvorderingen
€ 3,05
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Pref. vord. van de fiscus
€ 40.676,00
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Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Aantal concurrente crediteuren
3
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 385.027,90
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Verwachte wijze van afwikkeling
Onduidelijk, afhankelijk van de vraag of de debiteurenvordering kan w orden
geïncasseerd.

Werkzaamheden crediteuren

24-04-2018
5

9. Procedures
Naam wederpartijen
geen
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Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
De curator hoeft vooralsnog geen activiteiten te ontw ikkelen. Het w achten is
op de afloop van de incasso van de enig overgebleven debiteur w elke
debiteur op zijn beurt eerst (mogelijk) verhaal biedt als door hem gestarte
procedures tot actief zullen leiden. Het w achten is mitsdien op de afloop van
die procedures. De debiteur houdt de curator van de ontw ikkeling op de
hoogte.
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Termijn afwikkeling faillissement
De curator gaat er vanuit dat de afw ikkeling van dit faillissement lang op zich
zal laten w achten -vermoedelijk enige jaren- nu de afw ikkeling afhankelijk is
van de incasso van de enig overgebleven vordering in dit faillissement.
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Indiening volgend verslag
25-7-2018

Werkzaamheden overig
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