Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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5
20-12-2021
F.01/19/388
NL:TZ:0000121261:F001
19-11-2019

R-C
Curator

mr. S.J.O. Vries
mr H.J. School

Algemene gegevens
Naam onderneming
Carne Vale B.V.

18-12-2019
1

DIT IS HET EINDVERSLAG

20-12-2021
5

Gegevens onderneming
statutair gevestigd te Eindhoven,
kantoorhoudende te (5405 AC) Uden, Loopkantstraat 25, 1A5,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17073646.

18-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in vlees.

18-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 213.609,98

€ -32.299,22

€ 42.007,11

2019

€ 0,00

€ -8.277,13

€ 33.729,98

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Vanw ege betalingsachterstand kan de bestuurder niet in zijn (digitale)
boekhouding. De curator heeft verzocht toegang te verschaffen, w aarna de
administratie aangeleverd dient te w orden.

18-12-2019
1

Inmiddels is toegang tot de digitale boekhouding hersteld en heeft de
bestuurder administratie aangeleverd.

19-06-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
In KvK staat ten onrechte 4 personeelsleden vermeld. Het zijn er geen,
behoudens de (indirect) DGA zelf.

18-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

18-12-2019
1

€ 0,00

19-06-2020
2

€ 0,00

22-06-2021
4

Toelichting
Boedelsaldo is nihil.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-11-2019

18-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

19-06-2020
2

t/m
19-6-2020
van
20-6-2020

18-12-2020
3

t/m
18-12-2020
van
19-12-2020

22-06-2021
4

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

20-12-2021
5

t/m
20-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

17 uur 12 min

2

19 uur 0 min

3

4 uur 0 min

4

4 uur 24 min

5

2 uur 18 min

totaal

46 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren:
curator: 27:18 uren
faill.mdw .: 13:06 uren
Totaal: 40:24 uren

18-12-2020
3

Bestede uren:
curator: 31 uren
faill.mdw .: 13:38 uren
Totaal: 44:48 uren

22-06-2021
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Absit Invidia B.V.
Bestuurder van Absit Invidia B.V. is de heer H. Una.

18-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is het faillissement uitgesproken van de
bestuurder en enig aandeelhouder Absit Invidia B.V.

22-06-2021
4

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

18-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen w orden, voor zover van toepassing, opgezegd.

18-12-2019
1

1.4 Huur
Carne Vale B.V. huurt een w erkplek in een bedrijfsverzamelgebouw . De
huurovereenkomst is inmiddels met toestemming RC opgezegd door de curator
op grond van artikel 39 Faillissementsw et.

1.5 Oorzaak faillissement

18-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Uit een gesprek met de bestuurder is het volgende gebleken, maar de
oorzaken van het faillissement zijn nog in onderzoek.

18-12-2019
1

Carne Vale B.V. w as een groothandel in vlees en bediende circa 15 tot 20
klanten. Het vlees w erd van de slachthuizen of groothandels binnen één dag
vervoerd naar de klanten, zoals bijvoorbeeld restaurants of andere
groothandels. Daarom zou er nagenoeg geen voorraad zijn en w as voor de
exploitatie slechts één kantoorruimte en voertuigen noodzakelijk. Er w erd een
omzet gerealiseerd van tussen de EUR 4.000,- en EUR 9.000,- per w eek.
De bestuurder geeft aan dat problemen met debiteuren de
liquiditeitsproblemen van Carne Vale B.V. hebben veroorzaakt. Een grote
debiteur ging failliet en met een andere grote debiteur is Carne Vale B.V. in
een langslepend en duur conflict terecht gekomen. Daarnaast w aren er nog
debiteuren die ook niet betaalden.
Omdat het conflict met een van de debiteuren ook een aansprakelijkstelling tot
gevolg had en vanw ege de liquiditeitsproblemen, is de exploitatie medio 2018
gestaakt. De moedermaatschappij, die pandhouder is, heeft vervolgens de
activa in vuistpand genomen. De curator heeft om het afleggen van rekening
en verantw oording verzocht en doet onderzoek naar de w ijze w aarop het
bedrijf is geëindigd en is afgew ikkeld.
De curator heeft kunnen constateren dat problematiek omtrent (incasso van)
debiteuren tot liquiditeitsproblemen heeft geleid. Medio 2018 is de exploitatie
gestaakt. Directe aanleiding w as aansprakelijkstelling en (aangekondigde)
beslaglegging van een schuldeiser, die tevens debiteur w as. De activiteiten
zijn, in afgeslankte vorm, overgeheveld naar een nieuw e B.V. zonder dat daar
een vergoeding tegenover stond. De moedermaatschappij, die inmiddels een
substantiële vordering bezat vanw ege het aanzuiveren van tekorten in het
verleden, is haar pandrechten gaan uitw innen. De pandhouder heeft
verantw oording afgelegd aan de curator, w aar de curator nadere vragen over
heeft gesteld. Op het moment van staking van de exploitatie zijn de inkomsten
gestaakt en is de schuldenproblematiek niet opgelost. De schuldeisers hebben
zich lange tijd niet geroerd, totdat één schuldeiser veertien maanden later
alsnog het faillissement heeft aangevraagd.

19-06-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

18-12-2019
1

Toelichting
N.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.
De beperkte bedrijfsmiddelen zouden anderhalf jaar geleden door de
pandhouder in vuistpand zijn genomen. De curator heeft om het afleggen van
rekening en verantw oording verzocht.

18-12-2019
1

De pandhouder heeft de goederen in vuistpand genomen en deze vervolgens
overgedragen. Hierbij is geen sprake gew eest van executieverkoop, volgens
het in deze situatie voorgeschreven traject.

19-06-2020
2

Inmiddels is het faillissement van de pandhouder uitgesproken.

22-06-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

18-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator doet onderzoek naar de aanw ezigheid van activa en onderzoekt
hoe met de activa is omgegaan bij de bedrijfsbeëindiging medio 2018.

18-12-2019
1

Er lijkt ten tijde van de faillietverklaring geen sprake meer te zijn van de
aanw ezigheid van activa. De curator heeft een vordering op gelieerde
vennootschappen naar aanleiding van het overhevelen van de exploitatie en
de onjuiste w ijze van te gelde maken van verpande activa. De curator is
hierover in overleg met de bestuurder.

19-06-2020
2

Tot heden leidt het overleg niet tot een oplossing. De curator beraadt zich over
te treffen maatregelen.

18-12-2020
3

Inmiddels is het faillissement van de pandhouder uitgesproken. De curator is in
overleg met de curator van pandhouder. De situatie is verder ongew ijzigd. De
curator onderzoekt of het starten van een procedure opportuun is en heeft
voorgesteld dat de gelieerde vennootschap (ook) het faillissement aanvraagt.

22-06-2021
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek.
totaal

Toelichting debiteuren
De pandhouder zou het stil pandrecht openbaar gemaakt hebben en
debiteuren hebben geïnd. Daar doet de curator onderzoek naar. Verder
onderzoekt de curator intercompany-vorderingen.

18-12-2019
1

De advocaat van de pandhouder heeft de curator voorzien van relevante
documenten en geïnformeerd over het openbaar maken van de pandrechten
en incasseren van debiteuren, al dan niet middels gerechtelijke procedure
en/of schikking.

19-06-2020
2

Daarnaast w as er tot 2016 sprake van een substantiële rekeningcourantschuld van de directie aan failliet, w elke schuld volgens de bestuurder
is veroorzaakt door het w egboeken van in- en verkoopverschillen van vlees.
Deze vordering is volgens de bestuurder overgedragen door failliet aan de
moedermaatschappij. Van een tegenprestatie is de curator nog niet gebleken.
Tot heden is de cessieakte niet verstrekt.
Ten aanzien van de rekening-courantschuld van de directie aan failliet geldt
dat van een cessieakte nog niet gebleken is. Dit zou zijn uitgevoerd op advies
van de accountant, om tot een schonere balans te komen.

18-12-2020
3

Afgelopen verslagperiode is het faillissement uitgesproken van de
moedermaatschappij, die de vordering overgedragen heeft gekregen. De
curator heeft overleg met de curator van de moedermaatschappij. Overigens is
van inbaarheid van de vordering niet gebleken.

22-06-2021
4

De curator heeft overleg gevoerd met de curator van de
moedermaatschappij. Van enige inbaarheid is (ook hem) niet gebleken. Het is
daarom niet opportuun om een procedure te starten.

20-12-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator onderzoekt of er na incasso door de pandhouder nog debiteuren
resteren. Daarnaast beraad de curator zich op vernietiging van de overdracht
van de vordering van failliet op de directie, w elke vernietiging tot resultaat zou
hebben dat deze vordering terugkeert in het vermogen van failliet.

19-06-2020
2

Er is niet gebleken van nog resterende debiteuren.

18-12-2020
3

Ten aanzien van de rekening-courantschuld van de directie is tot heden van
een concrete oplossing geen sprake, zodat de curator zich beraadt over te
treffen maatregelen.
De curator voert overleg met de curator van de moedermaatschappij. Enige
actie ten aanzien van de overgedragen (oninbare) vordering lijkt niet meer
opportuun door dit faillissement.

22-06-2021
4

Dit is het eindverslag.

20-12-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 279,60

18-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Dit is het negatieve saldo op de rekening bij ABN. Verder is er geen sprake van
een bankrelatie of -krediet.

5.2 Leasecontracten
Er w erden voertuigen geleased, w elke lease medio 2018 is beëindigd. De
voertuigen zijn ingeleverd en er resteerde een vordering op Carne Vale B.V.

18-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Aandeelhouder Absit Invidia B.V. stelt pandhouder te zijn. De curator is in
afw achting van de stukken.

18-12-2019
1

De stukken zijn ontvangen en er is sprake van pandrecht.

19-06-2020
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

18-12-2019
1

Hier is sprake van. Incasso van de vorderingen heeft plaatsgevonden door de
pandhouder zelf. Dit traject w as (nagenoeg) afgerond ten tijde van de
faillietverklaring.

19-06-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

18-12-2019
1

5.6 Retentierechten
N.v.t.

18-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

18-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

18-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

18-12-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is in afw achting van de aanlevering van de administratie.
Complicerende factor voor de bestuurder w as de blokkade van zijn
boekhoudprogramma door betalingsachterstand.

18-12-2019
1

Inmiddels is (een gedeelte van) de administratie aangeleverd.

19-06-2020
2

De administratie is niet volledig aangeleverd, zodat formeel niet voldaan is
aan de boekhoudverplichting.

20-12-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De meest recente gedeponeerde jaarrekening is die van 2017. Die is
gedeponeerd op 14 juli 2019. De jaarrekeningen 2016, 2015 en 2014 zijn
telkens binnen 12 maanden na afsluiting boekjaar gedeponeerd.

18-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

18-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De B.V. is opgericht in 1992, dus een eventuele vordering zou zijn verjaard.

18-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Er is alleen al door het niet voldoen aan de administratieverplichting sprake
van kennelijk onbehoorlijk bestuur, w elk onbehoorlijk bestuur w ordt vermoed
een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het is - ook na diverse
malen overleg met de curator van de moedermaatschappij - echter niet
opportuun gebleken om een procedure te starten.

18-12-2019
1

20-12-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

18-12-2019
1

18-12-2020
3

Toelichting
Zolang er geen nadere toelichting en een cessieakte w ordt verstrekt, stelt de
curator zich op het standpunt dat de overdracht van de rekeningcourantvordering op de directie paulianeus is. De curator onderzoekt of het
starten van een procedure opportuun is.
Ja
Toelichting
Idem. Het is niet opportuun gebleken om een procedure te starten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

20-12-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort. W el heeft de curator al kunnen
concluderen dat er, als er geen ontlastende stukken kunnen w orden
overgelegd, vanw ege de in dit verslag genoemde kw esties sprake zal zijn van
substantiële vorderingen van failliet op gelieerde B.V.'s en de bestuurder in
privé. Dit is kenbaar gemaakt aan de bestuurder en hem is verzocht met een
voor de boedel acceptabele oplossing te komen. Daar is tot heden geen
sprake van. De curator onderzoekt of het opportuun is een procedure te
starten.

19-06-2020
2

Het overleg en het onderzoek duren voort.

18-12-2020
3

De curator onderzoekt de resterende eventuele mogelijkheden en voert
overleg met de curator van de moedermaatschappij. Mogelijk dienen er meer
faillissementen aangevraagd te w orden.

22-06-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nadat alle administratie en overige stukken (zoals pandaktes) zijn
aangeleverd, start de curator met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-12-2019
1

Afgerond. De curator bezit substantiële, maar oninbare vorderingen op de
moedermaatschappij en de (indirect) bestuurder.

20-12-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Tot heden is er geen sprake van boedelvorderingen, afgezien van de
faillissementskosten.

18-12-2019
1

18-12-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 335,00

18-12-2019
1

€ 3.312,00

19-06-2020
2

€ 10.846,00

22-06-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.v.t.

18-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.595,60

18-12-2019
1

Toelichting
Kosten aanvrager.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

18-12-2019
1

Toelichting
Dit zal nog oplopen, omdat de curator nog niet alle informatie heeft ontvangen.
17

19-06-2020
2

19

18-12-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 52.179,09

18-12-2019
1

€ 108.344,00

19-06-2020
2

€ 157.776,30

18-12-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

18-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal de crediteuren die zich nog niet zelfstandig hebben gemeld,
uitnodigen om de vordering in te dienen.

18-12-2019
1

De crediteuren zijn aangeschreven.

19-06-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

18-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De administratie dient zo spoedig als mogelijk aangeleverd te w orden, w aarna
het onderzoek na de bedrijfsbeëindiging medio 2018 kan aanvangen. Daarbij
moet onderzoek w orden gedaan naar de aanw ezigheid van activa, de
afw ikkeling van de positie van de pandhouder, debiteuren, etc. Ook w ordt het
reguliere rechtmatigheidsonderzoek verricht.

18-12-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek en de daaruit voortvloeiende discussies
resteren nog in dit faillissement. De curator onderzoekt de opportuniteit van
het starten van een procedure en de haalbaarheid van een eventuele
minnelijke oplossing.

19-06-2020
2

Er is niet gebleken van enige activa. De crediteurenpositie is in kaart gebracht
en de curator heeft in het kader van de rechtmatigheid geconcludeerd tot
vorderingen op de bestuurder en gelieerde B.V.'s. De curator onderzoekt de
opportuniteit van het starten van een procedure en de haalbaarheid van een
eventuele minnelijke oplossing.

18-12-2020
3

Het plan is ongew ijzigd. Inhoudelijk is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond
en de komende verslagperiode zal een knoop w orden doorgehakt over hoe dit
faillissement kan w orden afgew ikkeld. De curator houdt contact met de curator
van de moedermaatschappij.

22-06-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

18-12-2019
1

