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FAILLISSEMENTSVERSLAG

Faillissementsverslag nummer 6 d.d. 5 juli 2011

Gegevens onderneming : Eco Wood Investments B.V. (hierna "de    
Vennootschap")

Faillissementsnummer : 08/561

Datum uitspraak : 2 december 2008

Curator : mr. M. Windt

Rechter-commissaris : mr. R. Kruisdijk

Activiteiten onderneming : het kopen en verkopen van rechten wereldwijd inzake 
onroerende zaken; ontwikkeling van duurzame 
bosbouw projecten.

Omzetgegevens : Onbekend

Personeel, gemiddeld aantal : 1

Verslagperiode : 28 december 2010 tot en met 5 juli 2011

Bestede uren in verslagperiode :   ongeveer 54 uur

Bestede uren - totaal : ongeveer 335 uur

Inleiding

Dit zesde faillissementsverslag bouwt voort op het eerste tot en met het vijfde  
faillissementsverslag. De volgorde van het eerste faillissementsverslag wordt 
aangehouden. De tekst van de onderwerpen die reeds in de vorige 
faillissementsverslagen zijn behandeld en waarop een wijziging heeft plaatsgevonden, 
staan schuin gedrukt.

1. Inventarisatie

1.1. Lopende procedures
De Vennootschap is onderwerp van een (strafrechtelijk)onderzoek van de FIOD, 
waarover meer in paragraaf 7 van dit verslag.
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2. Activa

Onroerende zaken

2.1. Beschrijving onroerende zaken
De Vennootschap heeft geen onroerende zaken in Nederland in haar eigendom. 

Voorraden / onderhanden werk

2.9. Beschrijving voorraden/onderhanden werk
Geen

Andere activa

2.12. Beschrijving andere activa
Uit de door de externe accountant opgestelde recapitulatie blijkt dat per datum 
faillissement de Vennootschap voor respectievelijk EUR 17.021,- en EUR 
3.388,- aan nog niet geheel afgeschreven auto's en kantoormeubilair zou 
hebben gehad. Wij verwachten hier geen liquidatieopbrengst uit.

3. Debiteuren

3.1. Omvang debiteuren
Dit is een onderwerp voor na de boekhoudkundige rapportage.

Verslag 5 
Uit de rapportage van de externe accountant blijkt dat de Vorderingen per 2 
december 2008 bedragen EUR 2.908.291,-

4. Bank / Zekerheden

4.1. Vordering van bank(en) 
Geen

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht
De boekhouding is indertijd in beslaggenomen door de FIOD en op 5 januari 
2010 aan de curator overgelegd. Op basis van deze stukken heeft de curator 
door een externe boekhouder een balans en winst- en verliesrekening laten 
opstellen tot de faillissementsdatum. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
een aantal bijzondere betalingen waarvan de grondslag niet duidelijk is en komt 
voor het eerst sinds inbeslagname in beeld wat de vermogenspositie is van deze 
boedel. 
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Verslag 5
Door de externe accountant is inmiddels een voorlopige balans en winst- en 
verliesrekening respectievelijk per 2 december 2008 en over het jaar 2008 
opgesteld. Daaruit blijkt (voorlopig) dat de Vennootschap een balanstotaal had 
van EUR 4.089.045,- De voornaamste actiefpost bestaat uit de vorderingen op 
gelieerde ondernemingen (zowel lang- als kortlopend), te weten circa 
EUR 3.442.294,- De passivazijde bestaat voornamelijk uit de langlopende 
schulden (EUR 5.596.088,-), te weten de participaties van beleggers.

Verslag 6
De bestudering van de financiële verslaggeving en het onderzoek naar de 
boekhoudplicht maakt onderdeel uit van het onderzoek zoals nader beschreven 
in paragraaf 7.3.

7.2. Stortingsverplichting aandelen

Verslag 5
Blijkens de akte van oprichting van de Vennootschap is er bij oprichting voldaan 
aan de stortingsplicht op de aandelen. 

7.3. Onbehoorlijk bestuur en pauliana
Dit is een onderwerp voor na de boekhoudkundige rapportage.

Verslag 5
Dit onderwerp wordt nog onderzocht.

Verslag 6
Dit onderwerp wordt op het moment onderzocht.

8. Crediteuren 

8.1. Boedelvorderingen
Geen

8.2. Preferente vordering van de fiscus
Er is door de belastingdienst zowel een preferente vordering van € 8.381,00 
voor openstaande aanslagen loonheffing ingediend als een preferente vordering 
ad € 349,00 inzake een aanslag vennootschapsbelasting.

8.3. Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.
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8.5. Bedrag concurrente crediteuren
Het totaalbedrag dat aan concurrente schuldvorderingen is ingediend bedraagt 
€ 6.249.855,74 (zie lijst van ingediende schuldvorderingen)

Verslag 5
Tot op heden is er een totaalbedrag aan concurrente schuldvorderingen van 
€ 6.252.278,74 ingediend.

8.6. Verwachte wijze van afwikkeling
Tenzij het boekenonderzoek en vervolgacties geld opleveren voor de 
schuldeisers zal in dit faillissement geen uitkering volgen.

Overig

9. Termijn afwikkeling faillissement
Naar verwachting één tot drie jaar. 

9.1. Plan van aanpak
De komende periode zal een verdere inventarisatie van de financiële positie van 
de Vennootschap volgen.  

9.2. Indiening volgend verslag
Tenzij zich voor die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het vijfde 
openbare verslag binnen zes maanden worden ingediend. 

Verslag 5
Tenzij zich voor die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zesde 
openbare verslag binnen zes maanden worden ingediend. 

Verslag 6
Tenzij zich voor die tijd (bijzondere) ontwikkelingen voordoen, zal het zevende
openbare verslag binnen zes maanden worden ingediend. 

Rotterdam, 5 juli 2011




