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

R-C
Curator

18
24-12-2021
F.18/17/44
NL:TZ:0000011291:F001
21-02-2017

mr. D.W.J. Vinkes
mr H.J. de Groot

Algemene gegevens
Naam onderneming
Fabbrica del Gusto B.V.

28-06-2018
6

Gegevens onderneming
hoofdvestiging: Kapteynlaan 1, 9351 VG Leek
nevenvestiging : Park Forum 1102, 5657 HK Eindhoven

28-06-2018
6

KvK-nr. 54580013

Activiteiten onderneming
productie van levensmiddelen

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-06-2018
6

Toelichting financiële gegevens
omzetgegevens : 2015 € 1.241.448

28-06-2018
6

W inst en verlies
2012/2013 € 11.430 -/2014
€ 14.146
2015
€ 56.758 -/Balanstotaal
2012/2013
€ 385.405
2014
€ 341.422
2015
€ 489.204

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

28-06-2018
6

Toelichting
Aantal in jaar voor faillissement: vergelijkbaar

Boedelsaldo
€ 710,12

28-06-2018
6

€ 711,30

27-09-2018
7

€ 711,89

21-12-2018
8

€ 711,89

15-03-2019
9

€ 25.072,70

25-06-2021
17

€ 42.572,70

24-12-2021
18

Verslagperiode
van
21-3-2018

28-06-2018
6

t/m
20-6-2018
van
21-6-2018
t/m
20-9-2018

27-09-2018
7

van
21-9-2018

21-12-2018
8

t/m
20-12-2018
van
21-12-2018

15-03-2019
9

t/m
14-3-2019
van
15-3-2019

26-06-2019
10

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

25-09-2019
11

t/m
21-9-2019
van
22-9-2019

21-01-2020
12

t/m
20-1-2020
van
12-5-2020

29-09-2020
14

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

29-12-2020
15

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020

26-03-2021
16

t/m
25-3-2021
van
26-3-2021

25-06-2021
17

t/m
24-6-2021
van
25-6-2021
t/m
23-12-2021

24-12-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

15 uur 42 min

7

2 uur 36 min

8

2 uur 42 min

9

2 uur 24 min

10

2 uur 54 min

11

2 uur 0 min

12

2 uur 12 min

13

1 uur 36 min

14

12 uur 24 min

15

4 uur 6 min

16

1 uur 30 min

17

6 uur 42 min

18

2 uur 36 min

totaal

59 uur 24 min

Toelichting bestede uren
totaal aantal uren niet correct (als gevolg van update Rechtspraak)
zie urenspecificaties

27-09-2018
7

doornummering verslagen en totaal aantal uren niet correct, na update
Rechtspraak.
zie urenspecificaties

21-12-2018
8

doornummering verslagen en totaal aantal uren niet correct, na eerdere
update Rechtspraak.
zie urenspecificaties.

15-03-2019
9

doornummering verslagen en totaal aantal uren zijn niet correct, na eerdere
update Rechtspraak.
zie urenspecificaties.

26-06-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Er is tussen de aandeelhouders overeenstemming bereikt over de
voorw aarden voor ontvlechting. De onderhandelingen met de curator in dit
kader zijn in een vergaand stadium. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode ook ten aanzien hiervan overeenstemming zal w orden bereikt.

27-09-2018
7

Er is tussen de aandeelhouders overeenstemming bereikt over de
voorw aarden voor ontvlechting. De onderhandelingen met de curator in dit
kader zijn in een vergaand stadium. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode ook ten aanzien hiervan overeenstemming zal w orden bereikt.

21-12-2018
8

De onderhandelingen met de curator in dit kader zijn in een vergaand stadium.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode ook ten aanzien hiervan
overeenstemming zal w orden bereikt.

15-03-2019
9

De onderhandelingen met de curator in dit kader zijn in een vergaand stadium.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode ook ten aanzien hiervan
overeenstemming zal w orden bereikt.

26-06-2019
10

Met de curator zijn tevens onderhandelingen gevoerd over de ontvlechting en
de daaruit jegens de gefailleerde voortvloeiende verplichtingen. Deze
onderhandelingen hebben inmiddels tot resultaat geleid. De uitkomsten zullen
op korte termijn w orden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst w aarbij
door KSF alle aanspraken van de curator jegens haar w orden afgekocht. Bij
goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst door de rechter-commissaris
kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

25-09-2019
11

In verband met de Corona ontw ikkelingen en de beperkende maatregelen, is
het afronden van de vaststellingsovereenkomst tijdelijk stil komen te liggen.

12-05-2020
13

KSF heeft zich in verband met de afw ikkeling van de gesloten overeenkomst
tot mr. E. Eshuis (Trip Advocaten en Notarissen) gew end. Namens zijn cliënte
heeft mr. Eshuis bij brief d.d. 15 september 2020 medegedeeld dat deze de
vaststellingsovereenkomst, zoals deze door de Curator is opgesteld, niet zal
tekenen en dat evenmin uit anderen hoofde tot betaling zal w orden
overgegaan. De Curator heeft voorgesteld in een bespreking te trachten in der
minne een oplossing te zoeken. De Curator beraadt zich op rechtsmaatregelen
indien het overleg niet tot resultaat leidt.

29-09-2020
14

Bij beschikking d.d. 17 december 2020 van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen is mr. P.J. Antons aangesteld als curator. De curator heeft
voorgesteld in een bespreking te trachten in der minne een oplossing te
zoeken.

29-12-2020
15

Bij beschikking d.d. 17 december 2020 van de Rechtbank Noord-Nederland
locatie Groningen is mr. P.J. Antons aangesteld als curator, hetgeen bij
beschikking d.d. 16 februari 2021 is teruggedraaid. De curator heeft
voorgesteld in der minne een oplossing te zoeken. De onderhandelingen zijn
gaande.

26-03-2021
16

De bespreking heeft tot resultaat geleid. Met Kleinstesoepfabriek B.V., Huis van
de Kleinste B.V. en de heer M.F. Jansen is een vaststellingsovereenkomst
gesloten w aarin alle lopende geschillen zijn beëindigd tegen betaling van een
boedelbijdrage van € 100.000 te vermeerderen met 21 % BTW en te voldoen
in termijnen, w aarvan de laatste termijn dient te w orden voldaan in juli 2024,
w aarna nog € 5.000 rente dient te w orden voldaan in tw ee maandelijkse
termijnen van € 2.500. De overeenkomst is aangegaan onder voorbehoud
van goedkeuring van de rechter-commissaris. De goedkeuring is op 25 mei
2021 verleend.
Inmiddels is een bedrag van € 26.000 ontvangen op de boedelrekening. De
volgende maandelijkse termijnen bedragen telkens € 2.500.

25-06-2021
17

De betalingsregeling w ordt stipt nagekomen.

24-12-2021
18

1.2 Lopende procedures
Met de curator zijn tevens onderhandelingen gevoerd over de ontvlechting en
de daaruit jegens de gefailleerde voortvloeiende verplichtingen. Deze
onderhandelingen hebben inmiddels tot resultaat geleid. De uitkomsten zullen
op korte termijn w orden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst w aarbij
door KSF alle aanspraken van de curator jegens haar w orden afgekocht. Bij
goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst door de rechter-commissaris
kan het faillissement w orden afgew ikkeld.

21-01-2020
12

1.3 Verzekeringen
Hiervan is niet gebleken.

21-12-2018
8

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Vastgesteld is dat onverenigbaarheid van karakters van de hierboven
genoemde UBO’s van gefailleerde en Kleinstesoepfabriek B.V. tot onw erkbare
situaties heeft geleid die uiteindelijk het faillissement van gefailleerde tot
gevolg hebben gehad, doordat geen overeenstemming kon w orden bereikt
over het te voeren beleid.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

25-06-2021
17

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld bij genoemde vaststellingsovereenkomst.
Opbrengsten afgew ikkeld bij vaststellingsovereenkomst.

25-06-2021
17

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Opbrengst en boedelbijdrage
afgew ikkeld bij vaststellingsovereenkomst.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-06-2021
17

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet aan de orde

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

25-06-2021
17

6.4 Beschrijving
Er is sprake van een (onoverzichtelijke) financiële en organisatorische
verw evenheid tussen verschillende rechts- en natuurlijke personen.
Ontvlechting van de verw evenheid is niet alleen noodzakelijk voor de
afw ikkeling van het faillissement doch ook voor de continuïteit van de nietgefailleerde entiteiten.
Er hebben zich meerdere gegadigden gemeld die geïnteresseerd zijn in een
doorstart van de onderneming van FDG doch slechts in samenhang met een
reorganisatie van KSF. De onderhandelingen in dit kader zijn gaande, doch
verlopen uiterst moeizaam. De onderhandelingen zijn in een vergaand
stadium. Naar verw achting zal in de komende verslagperiode
overeenstemming zijn bereikt over de voorw aarden voor ontvlechting en het
aandeel van de boedel hierin.

28-06-2018
6

Er is tussen de aandeelhouders overeenstemming bereikt over de
voorw aarden voor ontvlechting. De onderhandelingen met de curator in dit
kader zijn in een vergaand stadium. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode ook ten aanzien hiervan overeenstemming zal w orden bereikt.

27-09-2018
7

Er is tussen de aandeelhouders overeenstemming bereikt over de
voorw aarden voor ontvlechting. De onderhandelingen met de curator in dit
kader zijn in een vergaand stadium. De verw achting is dat in de komende
verslagperiode ook ten aanzien hiervan overeenstemming zal w orden bereikt.

21-12-2018
8

De onderhandelingen met de curator in dit kader zijn in een vergaand stadium.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode ook ten aanzien hiervan
overeenstemming zal w orden bereikt.

15-03-2019
9

De onderhandelingen met de curator in dit kader zijn in een vergaand stadium.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode ook ten aanzien hiervan
overeenstemming zal w orden bereikt.

26-06-2019
10

Afgew ikkeld bij vaststellingsovereenkomst.

25-06-2021
17

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie vaststellingsovereenkomst.

25-06-2021
17

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie vaststellingsovereenkomst.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

25-06-2021
17

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

25-06-2021
17

Toelichting
Is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-06-2021
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 34.722,74

28-06-2018
6

Toelichting
UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.045,00

28-06-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 45.260,88

28-06-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
51

28-06-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 324.646,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-06-2018
6

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
Plan van aanpak / benodigde tijd per onderdeel
x
x
x
x
•
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
•

25-06-2021
17

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
taxatie activa (Eindhoven)
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
retentierecht
verkoop activa
levering activa
afw ikkelen doorstart (contractovernames, etc.)
verzekeringen (inventarisatie en opzeggingen)
inventarisatie zekerheden
afw ikkelen met separatisten
inventarisatie crediteuren
ontslag w erknemers
onderzoek rechtmatigheid
onderzoek administratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke w erkzaamheden
afw ikkeling vaststellingsovereenkomst

De aangekruiste taken zijn afgew ikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het faillissement kan, nadat aan alle betalingsverplichtingen die voor
Kleinstesoepfabriek B.V. is voldaan, in september 2024 w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

25-06-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
Indiening binnen één w eek na voornoemde datum.

28-06-2018
6

Het volgende verslag zal per 21 december 2018 w orden uitgebracht en binnen
uiterlijk één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

27-09-2018
7

Het volgende verslag zal per 21 maart 2019 w orden uitgebracht en binnen
uiterlijk één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

21-12-2018
8

Het volgende verslag zal per 21 juni 2019 w orden uitgebracht en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

15-03-2019
9

Het volgende verslag zal per 21 september 2019 w orden uitgebracht en
binnen één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

26-06-2019
10

Het volgende verslag zal per 21 december 2019 w orden uitgebracht en binnen
één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

25-09-2019
11

Het volgende verslag zal per 21 april 2020 w orden uitgebracht en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

21-01-2020
12

Het volgende verslag zal per 29 december 2020 w orden uitgebracht en binnen
één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

29-09-2020
14

Het volgende verslag zal per 29 maart 2021 w orden uitgebracht en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

29-12-2020
15

Het volgende verslag zal per 26 juni 2021 w orden uitgebracht en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

26-03-2021
16

Het volgende verslag zal per 25 september 2021 w orden uitgebracht en
binnen één w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

25-06-2021
17

Het volgende verslag zal per 24 juni 2022 w orden uitgebracht en binnen één
w eek na de voornoemde datum w orden ingediend.

24-12-2021
18

Bijlagen
Bijlagen

