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Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.
Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIMARNA B.V. tevens
handelend onder de naam LIGHT 2000, LIGHT SERVICE HOLLAND en EURO SIGN.

inzake

: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WIMARNA B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (2421 LS) Nieuwkoop aan de
Transportweg nr. 28 (voorheen gevestigd te (3361 GM)
Sliedrecht aan de Baanhoek nr. 138-142);

Faillissementsnummer
Datum faillissement

:
:

F 14/382
15 april 2014

Rechter-commissaris
Curator

:
:

Mr. A.J. van Spengen
Mr. C.F.W.A. Hamm

Datum verslag
Verslagperiode

:
:

14 november 2014
8 augustus 2014 t/m 31 oktober 2014

Bestede uren verslagperiode :
Bestede uren totaal
:

52 uur 50 minuten
167 uur en 5 minuten

KvK-nummer
:
Activiteiten onderneming
(volgens omschrijving KvK) :

24405785
groothandel in, im- en export van verlichting, alsmede het
aanbrengen van verlichting; het monteren, aanleggen en
uitvoeren van technische installaties en bekabelingssystemen.
Onder de handelsnaam Light 2000 wordt uitgeoefend: het
leasen
en
verhuren
van
verlichtingen
communicatiesystemen alsmede groothandel in verlichting.
Onder de handelsnaam Light Service Holland wordt
uitgeoefend:
onderhoud
en
vervanging
van
verlichtingssystemen. Onder de handelsnaam Euro Sign
wordt uitgeoefend: de im- en export en levering aan
bedrijven van decoratieve verlichting en neonreclameverlichting.
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Personeel gemiddeld aantal :

0.

Opmerkingen vooraf
Dit is het derde verslag in het faillissement van Wimarna B.V. (hierna: ‘Wimarna’).
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft
verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen
enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat
cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.
Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.
1.
1.1

INVENTARISATIE
Bestuur en organisatie

1.2

Winst en verlies

: Wimarna is opgericht bij akte van 13 december
2006. Sinds 30 september 2008 is de heer P.J.
Kerkhof enig aandeelhouder en bestuurder van
Wimarna. Wimarna is een doorstart van Montage
Service Sliedrecht B.V. dat op haar beurt een
doorstart was van Light Service Sliedrecht B.V.
Light Service Sliedrecht B.V. is op 15 april 2008
in staat van faillissement verklaard. Montage
Service Sliedrecht B.V. is op 27 april 2010 failliet
verklaard.
Wimarna huurde personeel in van haar
zustervennootschap Monta B.V. Monta B.V.
verkeert eveneens sinds 15 april 2014 in staat van
faillissement.
: resultaat ná belastingen over het boekjaar 2011:
-/- EUR 22.407,77 (gegevens gebaseerd op
jaarrekening 2011). Resultaat ná belastingen over
het boekjaar 2012: EUR 25.026,92 (gegevens
gebaseerd op jaarrekening 2012). De curator doet
onderzoek naar de juistheid van deze
jaarrekeningen en naar het resultaat over het
boekjaar 2013.
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1.3
1.4
1.5

Lopende procedures
Verzekeringen
Huur

1.6

Oorzaak faillissement

2.
2.1
2.2

PERSONEEL
Aantal ten tijde van faillissement : 0.
Aantal in jaar voor faillissement : 0.

2.3

Datum ontslagaanzegging

: n.v.t.

Werkzaamheden

: n.v.t.

ACTIVA
Onroerende zaken
Beschrijving

: n.v.t.

3.
3.1

: n.v.t.
: n.v.t.
: Wimarna huurde:
kantoorruimte
gelegen
aan
de
Transportweg nr. 28 te Nieuwkoop;
woonruimte
gelegen
aan
de
Pontonniersweg nr. 166 te Papendrecht;
en
bedrijfsruimte gelegen aan de Baanhoek
nr. 196 a-b te Sliedrecht.
De curator heeft de huurovereenkomsten
opgezegd en de gehuurde ruimtes ter beschikking
gesteld aan de verhuurders.
Tot 1 april 2014 huurde Wimarna ook
bedrijfsruimte gelegen aan de Baanhoek 138 –
142 te Sliedrecht. Sinds 1 april 2014 huurt de
financier van Wimarna, Winplus B.V., deze
bedrijfsruimte.
: door het bestuur van Wimarna is medegedeeld
dat het faillissement is veroorzaakt doordat de
financier, Winplus B.V., het krediet heeft
opgezegd. De curator doet onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement.
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Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

: n.v.t.
: n.v.t.
: n.v.t.

Werkzaamheden

: geen.

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

: Financier Winplus B.V. claimt de eigendom van
resp. pandrecht op alle bedrijfsmiddelen van
Wimarna B.V. De curator doet daarnaar
onderzoek. Voorts is door de curator van
Montage Service Sliedrecht B.V. (hierna: ‘MSS’)
beslag gelegd op deze zaken ten laste van
Winplus B.V. Ook de Belastingdienst heeft
(bodem)beslag gelegd, tegen welk beslag door
Winplus B.V. bezwaar is gemaakt.
Bij overeenkomst d.d. 25 juli jl. tussen o.a. Light
2000 B.V., Winplus B.V. en de failliete boedels
van Wimarna B.V. en MSS zijn de
bedrijfsmiddelen, met toestemming van de
rechter-commissaris, verkocht aan doorstarter
Light 2000 B.V. waarbij het volgende is
overeengekomen:
- de opbrengst van de verkoop van voorraad en
auto’s (totaal: EUR 60.000,--) die mogelijk
aan pandhouder Winplus B.V. toekomt, wordt
in escrow geplaatst totdat onherroepelijk is
beslist in de procedure die de boedel van MSS
voert tegen Winplus;
- de opbrengst van de goodwill ad EUR 5.000,-, waarop Winplus B.V. geen rechten kan
doen gelden, is aan de boedel van Wimarna
overgemaakt;
- de koopprijs van de inventaris ad EUR
10.000,-- valt in de boedel van Wimarna
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indien en zodra de Belastingdienst
respectievelijk de rechter in hoogste instantie
onherroepelijk heeft beslist dat het bezwaar
van Winplus B.V. tegen het gelegde beslag op
de bodemzaken ongegrond is. Deze EUR
10.000,-- zal tot daarover onherroepelijk is
beslist op de derdengeldenrekening van de
curator blijven staan. Indien en zodra
onherroepelijk is beslist dat het bezwaar
ongegrond is, zal deze EUR 10.000,-- worden
overgemaakt naar de boedelrekening van
Wimarna; indien en zodra wordt beslist dat
het bezwaar gegrond is zal de EUR 10.000,-in escrow worden geplaatst in afwachting van
de procedure tussen de boedel van MSS en
Winplus.
3.6
3.7

3.8

Verkoopopbrengst
Bodemvoorrecht fiscus

: EUR 5.000,-- + p.m.
: in onderzoek.

Werkzaamheden

: zie sub 3.5.-3.7.

Onderhanden werk
Beschrijving

:

3.9 Verkoopopbrengst
3.10 Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Andere activa
3.11 Beschrijving
3.12 Verkoopopbrengst

Er was geen onderhanden werk. Het ingehuurde
personeel is reeds enkele weken voor het
uitspreken van het faillissement door de
bestuurder naar huis gestuurd.
: n.v.t.
: n.v.t.
: geen.

: zie sub 3.5.
: zie sub 3.6
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: geen.

4.
4.1

DEBITEUREN
Omvang debiteuren

4.2
4.3

Opbrengst
Boedelbijdrage

: Financier Winplus B.V. claimt pandrecht op alle
debiteuren van Wimarna B.V. De curator doet
daarnaar onderzoek.
: nog onbekend.
: nog onbekend.

Werkzaamheden

: zie sub 4.1.

5.
5.1

BANK / ZEKERHEDEN
Vordering van bank(en)

5.2

Leasecontracten

5.3

Beschrijving zekerheden

5.4
5.5
5.6

Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud

5.7
5.8

Reclamerechten
Retentierechten

: Financier Winplus B.V. heeft een vordering
ingediend in het faillissement ad EUR
1.316.533,90. De curator doet hiernaar
onderzoek.
: Wimarna had een printer geleast. Deze printer is
door de lessor opgehaald.
: Winplus B.V. claimt naast de eigendom van de
bedrijfsinventaris een pandrecht op inventaris en
voorraad en vorderingen op debiteuren. De
curator doet hiernaar onderzoek.
: n.v.t.
: n.v.t.
: er hebben zich crediteuren met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud gemeld. Hiernaar is
onderzoek gedaan. De crediteuren met een geldig
beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben
hun eigendommen opgehaald resp. hebben
bericht ontvangen dat zij hun eigendommen
kunnen ophalen.
: n.v.t.
: n.v.t.
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Werkzaamheden

6.
6.1
6.2

: zie sub 5.1. – 5.8.

VOORTZETTEN / DOORSTART/ACTIVA TRANSACTIE
Beschrijving
: zie sub 3.5.
Opbrengst
: zie sub 3.6.
Werkzaamheden

7.
7.1
7.2

RECHTMATIGHEID
Boekhoudplicht
Depot jaarrekeningen

7.3
7.4
7.5
7.6

Goedk. verklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

8.
8.1
8.2
8.3
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CREDITEUREN
Boedelvorderingen
Preferente vordering fiscus
Preferente vordering UWV

: geen.

: in onderzoek.
: Deels niet tijdig:
- de jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op
26 september 2013;
- de jaarrekening over 2011 is niet
gedeponeerd; en
- de jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op
7 maart 2012.
: n.v.t.
: in onderzoek.
: in onderzoek.
: in onderzoek.
: onderzoek naar administratie, de financiering
door Winplus B.V., de stortingsverplichting
aandelen,
paulianeuze
en
eventuele
onrechtmatige
transacties,
constructies,
onttrekkingen, groepstransacties en mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid.

: EUR 181,50 + p.m.
: EUR 221.999,-- + p.m.
: EUR + p.m.
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8.4
8.5
8.6
8.7

9.
9.1
9.2
9.3

Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze van afwikkeling

:
:
:
:

EUR 1.336.237,14 + p.m.
42
EUR 177.749,18 + p.m.
nog onbekend.

Werkzaamheden

: onderzoek crediteurenadministratie;
inventariseren van crediteuren en crediteuren
informeren over de stand van zaken met
betrekking tot het faillissement; onderzoek
preferenties.

GARANTSTELLING
Garantstelling
Bedrag
Verstrekt d.d.

: n.v.t
: n.v.t.
: n.v.t.

Werkzaamheden

: geen.

10. OVERIG
10.1 Termijn afwikkeling faillissement : op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.
10.2 Plan van aanpak
: de volgende werkzaamheden dienen nog te worden
verricht:
- onderzoek financiering (Winplus B.V.);
- onderzoek vordering Winplus B.V. en door
Winplus B.V. geclaimde activa;
- onderzoek eventuele rechten van derden;
- evt. incasseren vorderingen op debiteuren;
- onderzoek (financiële) administratie en
oorzaak faillissement;
- onderzoek evt. paulianeuze en eventuele
onrechtmatige
transacties,
constructies,
onttrekkingen, groepstransacties en mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid;
- inventarisatie crediteuren; en
- afwikkeling faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
: februari 2015
Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen bij ondergetekende en bij Mr. S.C. Louer: zie onderstaand adres.

Rotterdam, 14 november 2014

C.F.W.A. Hamm,
curator

Dit faillissement wordt behandeld door Mr. C.F.W.A. Hamm en Mr. S.C. Louer, Borsboom & Hamm N.V.,
Weena 614, 3012 CN Rotterdam, (Postbus 293, 3000 AG), telefoonnummer 010-2012939, telefaxnummer 0102012949, e-mail: rotterdam@borsboomhamm.nl

