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

11
10-10-2019
F.10/17/117
NL:TZ:0000011170:F002
28-02-2017

R-C
Curator

mr. J.C.A.M. Los
mr E.J. Luten

Algemene gegevens
Naam onderneming
ECO W orldw ide B.V.

28-06-2018
6

Gegevens onderneming
ECO W orldw ide B.V.
Marten Meesw eg 8
3068 AV ROTTERDAM

28-06-2018
6

Activiteiten onderneming
Volgens omschrijving Kamer van Koophandel; Het exploiteren van
vloeistofdichte composietvloeren casu quo -systemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 197.000,00

€ -1.188,00

€ 865.295,23

2016

€ -418.743,00

€ 518.305,65

2017

€ -34.652,00

€ 894.947,21

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

28-06-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

28-06-2018
6

Boedelsaldo
€ 5.955,38

28-06-2018
6

€ 5.940,60

03-10-2018
7

€ 5.925,82

10-01-2019
8

€ 5.893,04

10-04-2019
9

€ 5.877,90

10-07-2019
10

€ 5.863,12

10-10-2019
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

28-06-2018
6

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

03-10-2018
7

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

10-01-2019
8

t/m
31-12-2018
van
1-1-2019

10-04-2019
9

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

10-07-2019
10

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

10-10-2019
11

t/m
30-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

9 uur 6 min

7

7 uur 30 min

8

8 uur 12 min

9

6 uur 12 min

10

1 uur 24 min

11

1 uur 24 min

totaal

33 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de afw ikkeling van
het overleg met de bestuurder en de opvolging van een door de bestuurder
aan de boedel in het vooruitzicht gesteld concept voorstel.

10-04-2019
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is de gefailleerde vennootschap ECO
W orldw ide Group B.V. De heer S.J. Lima is middellijk bestuurder.

28-06-2018
6

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend lopen er geen procedures.

28-06-2018
6

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

28-06-2018
6

1.4 Huur
De failliete vennootschap maakte gebruik van de kantoorruimte die door ECO
W orldw ide Group B.V. w erd gehuurd.

1.5 Oorzaak faillissement

28-06-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
In verband met tegenvallende prestaties en het faillissement van de
moederonderneming bleek een faillissement onafw endbaar. De vennootschap
heeft vervolgens haar eigen faillissement aangevraagd.
De curator doet nog een eigen onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement.
De vennootschap voerde projecten uit op verschillende schaal. Een van haar
eerste en grootste projecten betrof een project bij Reym B.V. Dat project heeft
voor failliet niet het gehoopte resultaat opgeleverd, hetgeen resulteerde in
een verlieslatende bedrijfsvoering. Daarnaast w erden door interne problemen
in de loop van 2016 onvoldoende nieuw e projecten aangetrokken.
Het onderzoek door de curator heeft aanleiding gegeven om aanvullende
vragen over de oorzaak van het faillissement aan de directie voor te leggen.
De directie is er de afgelopen verslagperiode niet in geslaagd om aanvullende
vragen te beantw oorden. De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur, w at een belangrijke oorzaak voor het
faillissement is gew eest.
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft een nadere toelichting
verstrekt op de achtergronden van het faillissement. Naast de in dat kader
reeds opgemerkte oorzaken, zou ook het mislopen van een bankfinanciering
medio 2016 en het daaropvolgende mislopen van een overname eind 2016
hebben geleid tot het faillissement.
Het is de curator aldus gebleken dat vanaf de start van de onderneming een
verkeerde inschatting is gemaakt ten aanzien van de w instgevendheid van
belangrijke projecten en dat een verkeerde w aardering van het onderhanden
w erk heeft geleid tot een verkeerd beeld van de gezondheid van de
vennootschap, w aardoor een essentiële financiering w erd misgelopen. Dit
onderschrijft het standpunt van de curator dat er sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur, hetgeen in de ogen van de curator een belangrijke
oorzaak van het faillissement is gew eest.

28-06-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

28-06-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

28-06-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-3-2017

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging en contact met UW V. De loongarantieregeling w ordt verder
door het UW V afgew ikkeld.

28-06-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

28-06-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-06-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 2.798,00

totaal

€ 2.798,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De vennootschap heeft een bescheiden kantoorinventaris in eigendom,
aanw ezig op haar kantooradres. Daarnaast trof de curator opgeslagen
kantoorinventaris en w erkmaterialen aan; opgeslagen in een gehuurde
zeecontainer en loods.

28-06-2018
6

Verslag 2:
Het is de curator in de afgelopen verslagperiode uit de administratie gebleken
dat de kantoorinventaris op het kantooradres van ECO W orldw ide Group
toekw am. Het actief w erd aangetroffen in een zeecontainer en loods is
veiliggesteld en w ordt op korte termijn geveild.
Het in de zeecontainer en loods aangetroffen actief is geveild.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van in ieder geval de kantoorinventaris staat vast dat het bodemvoorrecht van
de fiscus aan de orde is. De curator houdt hier rekening mee.

28-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop bedrijfsmiddelen.

28-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en/of onderhanden w erk aangetroffen.

28-06-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

28-06-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

28-06-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

28-06-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille beliep per datum faillissement een bedrag van EUR
51.858,18. De curator heeft de betreffende debiteuren inmiddels
aangeschreven. Een derde heeft een beroep gedaan op recht van cessie ter
zake van de vordering op één debiteur ten bedrage van EUR 49.716,48. De
betreffende debiteur stelt evenw el dat de vordering door de failliete
vennootschap is gecrediteerd. De curator heeft dit nog in onderzoek.

28-06-2018
6

Verslag 2:
De curator heeft het beroep van recht op cessie nog in onderzoek. De
betreffende vordering lijkt eerder openbaar te zijn verpand aan een andere
schuldeiser.
Bij de overige debiteuren lijkt sprake van een tegenvordering. Ook dit heeft de
curator nog in onderzoek.
Voorts heeft de curator in de afgelopen verslagperiode voormalig
aandeelhouder en bestuur PF B.V. aangeschreven uit hoofde van een
rekeningcourant vordering.
De curator heeft het openbare pandrecht op de vordering van EUR 49.716,48
erkend. De pandhouder heeft de incasso ter hand genomen en kw am in dat
kader met de curator een resultaatsafhankelijke boedelbijdrage overeen.
PF B.V. voert een verrekeningsverw eer ten aanzien van de vordering in
rekening-courant. De curator heeft dat verw eer in onderzoek.
De curator heeft het verrekeningsverw eer betw ist. PF B.V. blijft bij haar
standpunt maar heeft voorts aangegeven betalingsonmachtig te zijn. De
curator heeft nadere stukken opgevraagd en is met PF B.V. in overleg
getreden.
PF B.V. voert, naast haar betw isting, aan dat zij in een situatie van
betalingsonmacht zou verkeren. De curator beraadt zich op het vervolg.

03-10-2018
7

Geen opmerkingen.

10-01-2019
8

W egens gebrek aan verhaalsmogelijkheden is de vordering in rekeningcourant vooralsnog oninbaar gebleken.

10-04-2019
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren, afw ikkeling cessie.
Verslag 2:
Afw ikkeling cessie en onderzoek tegenvorderingen.
Afw ikkeling incasso door pandhouder en onderzoek tegenvorderingen.

28-06-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,01

28-06-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap hield een zakelijke rekening aan bij Rabobank IJsseldelta. De
vordering bedroeg per datum faillissement EUR 50,82. Daarnaast hield de
vennootschap een betaalrekening aan bij ABN AMRO, het debetsaldo per
datum faillissement bedroeg EUR 471,96. Daarnaast is er sprake van een
dekkingsrekening t.b.v. een garantie met een creditsaldo ad EUR 24.048,16.
De curator heeft dit nog in onderzoek.
Verslag 2:
In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken van een openbaar
pandrecht van een Crediteur op één vordering ad € 49.716,48.
Het ten behoeve van een garantie aangehouden creditsaldo is tenietgegaan
na uitkering van de bank onder garantie.
De curator is gebleken van een creditering op de bankrekening van de
gefailleerde vennootschap. Volgens de bank hield deze creditering verband
met de bankgarantie. De curator heeft verzocht om doorbetaling van het
creditbedrag.
De bank heeft aangegeven dat sprake zou zijn van een administratieve fout en
correctie daarvan, althans dat sprake zou zijn van een onmiskenbare
vergissing. De curator doet onderzoek naar dat standpunt van de bank.
€ 0,00

10-01-2019
8

Toelichting vordering van bank(en)
Het is de curator gebleken dat de oorzaak van de creditering is gelegen in een
aantal (administratieve) fouten aan de zijde van de bank. Aldus lijkt er sprake
van onverschuldigde betaling ten gevolge van een onmiskenbare vergissing.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend zijn de operationeel leasecontracten reeds voor
datum Faillissement geëindigd. De failliete vennootschap leasede 2 auto’s op
basis van financial lease. De curator is in overleg getreden met de lessor over
de teruggave van de auto's.
Verslag 2:
De lease auto's zijn in de afgelopen verslagperiode aan de lessor
geretourneerd. De curator heeft voor zijn inspanningen een boedelbijdrage
van EUR 500,00 ontvangen. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen.

5.3 Beschrijving zekerheden

28-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Een derde partij heeft een beroep gedaan op een door de vennootschap aan
die derde gesteld pandrecht op een (mogelijk aan een derde gecedeerde en
voorts gecrediteerde) vordering. De curator heeft dit nog in onderzoek.

28-06-2018
6

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden tussen de
pandhouder, debiteur, directie van failliet en de curator. De status van de
verpande vordering, het bestaan daarvan, w ordt door de debiteur betw ist. De
pandhouder neemt thans de verdere uitw inning, voor zover van toepassing,
ter hand.
De betreffende vordering lijkt w egens oninbaarheid te moeten w orden
afgeboekt. Met de pandhouder is een resultaatsafhankelijke boedelbijdrage
overeengekomen met een minimum van € 2.000,00 exclusief BTW . Dit bedrag is
door de boedel ontvangen.

03-10-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Nog onbekend.

28-06-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende leveranciers van materialen voor productie hebben een beroep
gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft echter geen
materialen bestemd voor productie aangetroffen.

28-06-2018
6

5.6 Retentierechten
Nog niet ingeroepen.

28-06-2018
6

5.7 Reclamerechten
Nog niet ingeroepen.

28-06-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
€ 500,00

28-06-2018
6

Toelichting
Lessor: EUR 500,00
€ 2.000,00
Toelichting
Pandhouder: € 2.000,00 (excl. BTW )

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-10-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Teruggave auto's, afw ikkeling positie pandhouder, afw ikkeling
eigendomsvoorbehoud.

28-06-2018
6

Afw ikkeling positie pandhouder
Afw ikkeling positie pandhouder, onderzoek creditering bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt en w orden niet voortgezet.

28-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

28-06-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

28-06-2018
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

28-06-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

28-06-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een bescheiden administratie in ontvangst genomen en heeft
dit nog in onderzoek.

28-06-2018
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De curator heeft de aangeleverde administratie onderzocht. Daaruit blijkt de
curator een ander beeld dan uit de (niet gepubliceerde) jaarrekeningen. De
curator heeft de directie gevraagd om een toelichting.
De directie van failliet is er niet in geslaagd een (toereikende) toelichting te
verstrekken. De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat er niet is
voldaan aan de boekhoudplicht.
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft een nadere toelichting
verstrekt op de boekhouding. De bestuurder onderschrijft dat de boekhouding
medio 2016 moest w orden bijgesteld, omdat voordien het onderhanden w erk
niet op de juist grondslag w as gew aardeerd. Dit betrof een aanzienlijke
correctie. Een aantal punten uit de boekhouding zijn de curator nog niet
duidelijk. De bestuurder is om een nadere toelichting gevraagd. Het
voorgaande bevestigt evenw el dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.
De curator heeft een toelichting ontvangen op zijn vragen aangaande de
boekhouding. Die toelichting heeft niet w eggenomen dat de boekhouding niet
lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen w ettelijke vereisten.

10-01-2019
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen
deponeringen hebben plaatsgevonden.

28-06-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

28-06-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum en de huidige stand van de jurisprudentie niet
relevant.

28-06-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gelet op het ontbreken van deponeringen van jaarrekeningen staat
onbehoorlijk bestuur vast. De curator heeft zijn bevindingen aan de directie
voorgelegd en doet nog onderzoek naar nadere feiten en omstandigheden.

28-06-2018
6

De curator heeft de afgelopen verslagperiode geen antw oorden van de directie
ontvangen. De curator beraadt zich op het vervolg.
Omdat reactie van de bestuurder van de failliete vennootschap uitbleef, heeft
de afgelopen verslagperiode een faillissementsverhoor van de bestuurder van
de failliete vennootschap plaatsgevonden. De bestuurder heeft aangegeven
w egens verscheidene privéomstandigheden steeds niet snel te kunnen
reageren. De bestuurder heeft bij het verhoor en ook daarna schriftelijk een
nadere toelichting gegeven op de geconstateerde afw ijkingen in de
boekhouding en op de oorzaken van het faillissement. De curator heeft de
bestuurder nog om een nadere opheldering gevraagd. De curator stelt zich
vooralsnog op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, mede
gelet op het niet voldoen aan de boekhoudplicht zoals beschreven onder 7.1.
De curator is in dat kader in overleg getreden met de bestuurder van de
failliete vennootschap.

Toelichting
De gevraagde opheldering is verkregen. Dit heeft geen w ijziging in het
standpunt van de curator tew eeg gebracht. De curator treedt thans in overleg
met de bestuurder.

Toelichting
De curator verw acht in de komende verslagperiode tot een afronding te komen
van het overleg met de bestuurder.

Toelichting
De bestuurder heeft, in het kader van de afronding van het overleg omtrent de
rechtmatigheid, de boedel een bedrag in het vooruitzicht gesteld ter kw ijting
van de eventuele aanspraken van de boedel ter zake van het door hem
gevoerde beleid. Het aan te bieden bedrag zou binnen afzienbare tijd
beschikbaar komen. De curator w acht dat vooralsnog af.

Toelichting
Het ter kw ijting in het vooruitzicht gestelde bedrag is vooralsnog niet
beschikbaar gekomen. De curator gaat over tot aansprakelijkstelling.

Toelichting
De curator heeft de formele aansprakelijkstelling uitgebracht. De bestuurder
heeft er vooralsnog geen blijk van gegeven aan zijn verplichtingen te zullen
voldoen. De curator overw eegt zijn vervolgstappen.

03-10-2018
7

10-01-2019
8

10-04-2019
9

10-07-2019
10

10-10-2019
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er is de curator vooralsnog niet gebleken van paulianeus handelen.

28-06-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek boekhouding.

28-06-2018
6

Opvolgend onderzoek onbehoorlijk bestuur.
Opvolgen onbehoorlijk bestuur en overleg met de bestuurder in dat kader.
Afronden overleg bestuurder.

10-01-2019
8

Opvolgen concept voorstel bestuurder.

10-04-2019
9

Aansprakelijkstelling bestuurder.

10-07-2019
10

Opvolging aansprakelijkstelling bestuurder.

10-10-2019
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.249,44

28-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 82.704,00

28-06-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 82.559,01

8.4 Andere pref. crediteuren

28-06-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 42.228,37

28-06-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

28-06-2018
6

34

03-10-2018
7

35

10-04-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 287.064,17

28-06-2018
6

€ 301.658,05

03-10-2018
7

€ 315.847,58

10-04-2019
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

28-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verificatie crediteuren.

28-06-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

28-06-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

28-06-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen

28-06-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie schuldenpositie, incasso debiteuren, onderzoek
administratie en rechtmatigheid.

28-06-2018
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Verslag 2:
Onderzoek administratie en rechtmatigheid, incasso debiteuren.
Opvolgend onderzoek rechtmatigheid, incasso debiteuren.
Overleg over en opvolgen van onbehoorlijk bestuur, incasso debiteuren.

03-10-2018
7

Afronden overleg bestuurder. Afronden incasso vordering in rekening-courant.

10-01-2019
8

Opvolgen concept voorstel bestuurder.

10-04-2019
9

Aansprakelijkstelling bestuurder.

10-07-2019
10

De komende periode zal de curator zijn vervolgstappen bepalen ter zake de
aansprakelijkstelling van de bestuurder in dit faillissement.

10-10-2019
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

28-06-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
10-1-2020

10-10-2019
11

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

28-06-2018
6

