Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.01/15/501

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006921:F001

Datum uitspraak:

28-07-2015

Curator:

mr. J.A. van der Meer

R-C:

mr. S.J.O. de Vries

Algemeen
Gegevens onderneming
Productiebedrijf Olga B.V.
v.h.o.d.n. Norma Slaapcomfort B.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Boxmeer aan het adres Ingenieur Wagterstraat 15
te 5831 AZ Boxmeer

Activiteiten onderneming
Het vervaardigen van producten die een directe invloed hebben op het ligcomfort, waaronder
begrepen matrassen, bedbodems, kussens en afgeleide producten.
Omzetgegevens
€ 12.941.000,00 (2013)
€ 11.671.000,00 (2014 concept jaarcijfers)

Personeel gemiddeld aantal
65
Saldo einde verslagperiode
€ 324.694,67
Verslag 4:
€ 304.710,53

Verslag 5: € 289.061,68
Verslag 6: € 283.646,48
Verslagperiode
22 februari 2016 t/m 3 juli 2016
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4 juli 2016 t/m 4 januari 2017
5 januari 2017 t/m 31 juli 2017
Verslag 6:
1 augustus 2017 t/m 8 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
37,5 uur
Verslag 4:
46,7 uur
Verslag 5: 17,3 uur
Verslag 6: 19,3 uur
Bestede uren totaal
430,7 uur
Verslag 4:
477,4 uur
Verslag 5: 494, 7 uur

Verslag 6: 514,7 uur
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

Productiebedrijf Olga B.V. (tot voorkort genaamd Norma Slaapcomfort B.V.) is een bedrijf dat
zich bezig houdt met de productie van matrassen en boxsprings onder de merknaam Norma.
Dat doet zij vanuit een fabriek te Boxmeer. De matrassen en boxsprings zijn van
hoogwaardige kwaliteit, waarmee Productiebedrijf Olga zich richt op het hogere segment van
de markt. De afnemers bestaan met name uit retailers (beddenwinkels), maar ook uit
bijvoorbeeld hotels.
De beddenfabriek en de merknaam Norma bestaan al sinds 1884. Oorspronkelijk een
familiebedrijf en in de jaren negentig van de vorige eeuw in handen gekomen van een
buitenlandse partij. In 2012 zijn de activiteiten overgenomen door de thans failliete B.V.
De failliete B.V. wordt bestuurd door WakeUp Van Dongen B.V. en Seven Dreams B.V., zijnde
de holdingvennootschappen van de heren H.J. van Dongen en A.J.M. van der Horst.

1.2

Winst en verlies
2014: -/- € 539.857,-(concept jaarcijfers)
2013: -/- € 598.822,2012: -/- € 355.655,- (februari 2012 - december 2012)

1.3

Balanstotaal
2014: € 3.417.971,- (concept jaarcijfers)
2013: € 3.336.021,2012: € 3.826.099,-

1.4

Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
'HYHU]HNHULQJHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUG'HEHWUHIIHQGHSROLVVHQRSQDDPYDQJHIDLOOHHUGH
]LMQRI]XOOHQ]RVSRHGLJPRJHOLMNZRUGHQEHsLQGLJG
Verslag 3:
%HsLQGLJLQJYDQGHYHUVFKLOOHQGHYHU]HNHULQJHQKHHIWJHOHLGWRWHHQSUHPLHUHVWLWXWLHYDQ¼
28.518,22.
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Huur
Gefailleerde huurt haar bedrijfspand aan de Ingenieur Wagterstraat 15 te (5831 AZ) Boxmeer
YDQ5HO\RQ+ROODQG%9'HFXUDWRULVLQRYHUOHJPHWGHYHUKXXUGHURYHUEHsLQGLJLQJYDQGH
huurovereenkomst en de mogelijkheden voor gebruik van het gehuurde door de doorstartende
partij (zie hierna onder punt 6).
De doorstarter heeft tot 31 december 2015 gebruik gemaakt van het gehuurde. Inmiddels is
het bedrijfspand opgeleverd. De curator is in overleg met de verhuurder en de doorstarter over
een aantal schades aan het gehuurde die ten tijde van de oplevering zijn geconstateerd.
Partijen trachten na goedkeuring van de Rechter-Commissaris tot een minnelijke regeling te
komen.
Verslag 3:
Na een uitvoerige discussie tussen de verhuurder, de doorstarter en de curator is met
toestemming van de Rechter-Commissaris een minnelijke regeling getroffen die inhoudt dat de
boedel € 7.500,- incl. BTW aan de verhuurder voldoet. Daarvan kwam € 2.101,65 (incl. BTW)
voor rekening van de doorstarter. Per saldo draagt de boedel derhalve € 5.398,35 (incl. BTW)
aan kosten voor de ontruiming van het pand. Hiermee is een voor de boedel kostbare
procedure tussen alle betrokken partijen voorkomen, mede gezien het in verhouding met die
NRVWHQJHULQJHILQDQFLsOHEHODQJ

1.7

Oorzaak faillissement
De curator verricht thans onderzoek naar de oorzaak cq. oorzaken van het faillissement.
De bestuurders van gefailleerde hebben daarover reeds het volgende verklaard. De
PHXEHOEUDQFKHLV]ZDDUJHUDDNWGRRUGHILQDQFLsOHFULVLV%LQQHQGHPHXEHOEUDQFKHLVGH
beddenbranche bijzonder zwaar getroffen, omdat consumenten de aanschaf van een nieuw
bed of matras (nog) langer uitstellen dan de aanschaf van andere meubels. In 2012 was het
vooruitzicht dat er een einde aan de crisis zou komen, echter deze hield aan. Bovendien nam
de concurrentie steeds verder toe voor wat betreft de productie van (goedkope) boxsprings. Er
is getracht de kosten te beperken door op zoek te gaan naar goedkopere materialen en er zijn
een tweetal reorganisatierondes geweest. Deze maatregelen mochten echter niet baten.
De curator heeft drs Werner Vervest RA van Deloitte Accountants met toestemming van de
Rechter-Commissaris ingeschakeld voor het verrichten van een financieel onderzoek.
Afkoelingsperiode:
De rechter-commissaris heeft een afkoelingsperiode gelast ex art. 63a Fw voor de duur van
twee maanden.
Verslag 3:
Het financieel onderzoek door Werner Vervest RA is in gang gezet. De eerste bevindingen zijn
met de curator besproken. De voortgang wordt echter vertraagd door de beperkte toegang tot
de veiliggestelde (verouderde) databank van de boekhouding. De curator is bezig om te
trachten samen met de (oud) systeembeheerder van failliet en een door de curator
ingeschakelde ICT¶er de data te achterhalen.
Verslag 5:
De curator heeft uiteindelijk toegang tot de verouderde databank gekregen. Mede aan de hand
YDQGHGDDUPHHYHUNUHJHQGDWDKHHIWGHFXUDWRUQDGHURQGHU]RHNJHGDDQQDDUGHILQDQFLsOH
gegevens en het e-mail verkeer. De feitelijke bevindingen zijn gedeeld met alle betrokkenen in
het kader van hoor en wederhoor. De curator zal naar aanleiding van de ontvangen reacties
trachten eindconclusies te trekken.
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Verslag 6:
De curator is nog doende eindconclusies te trekken.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 71 medewerkers in dienst.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Voor 9 van hen geldt dat zij deel uitmaken van een voor datum faillissement doorgevoerde
reorganisatie en hun dienstverband op 31 juli 2015 is komen te eindigen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
30 juli 2015

2.4

Werkzaamheden
Per brief van 30 juli 2015 zijn ±met toestemming van de rechter-commissaris ±de
dienstverbanden met de overige 62 werknemers door de curator opgezegd.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Gefailleerde is eigenaar van diverse bedrijfsmiddelen, waaronder machines en inventaris, zich
bevindende in het bedrijfspand aan de Ingenieur Wagterstraat te Boxmeer. De
bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht. Zie hierna onder
Doorstart/voortzetten.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 325.000,00

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De Rabobank voldoet de boedel een boedelbijdrage van (afgerond) € 50.000,-

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Gelet op de openstaande vorderingen van de fiscus en het bepaalde in art. 57 lid 3 Fw zal de
opbrengst van de bedrijfsmiddelen in de boedel vallen.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Gefailleerde beschikt over een voorraad grond- en hulpstoffen, welke ligt opgeslagen in het
bedrijfspand aan de Ingenieur Wagterstraat te Boxmeer. Daarnaast is er een voorraad gereed
product, welke ligt opgeslagen bij de firma Jan Dusseldorp Transport B.V. (hierna:
Dusseldorp). De volledige voorraad is in het kader van een doorstart verkocht. Zie hierna
onder Doorstart/voortzetten.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Voorraden, onderhanden werk en orders: € 525.000,00.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
De Rabobank voldoet de boedel een boedelbijdrage van (afgerond) € 50.000,-

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Gefailleerde is rechthebbende van diverse IE-rechten (waaronder octrooien en merkrechten),
domeinnamen en goodwill. Deze activa zijn in het kader van een doorstart te gelde gemaakt.
Zie hierna onder punt 6.
Verslag 3:
Er zijn restituties ontvangen van PostNL, Aon en St. BPF van in totaal € 6.466,29. Er is een
bedrag van € 480,84 aan kasgeld aangetroffen.
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Andere activa: Verkoopopbrengst
IE-rechten: € 61.000,00
Domeinnamen: € 61.000,00
Goodwill: € 75.000,00

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille bedroeg per datum faillissement € 801.441,42. Kort na faillissement
zijn er diverse betalingen binnengekomen. De portefeuille is in het kader van een doorstart
verkocht, waarbij is uitgegaan van de stand per 11 augustus 2015. Zie hierna onder
Doorstart/voortzetten.

4.2

Opbrengst
Debiteurenportefeuille per 11 augustus 2015: € 553.000,00.

4.3

Boedelbijdrage
De Rabobank voldoet de boedel een boedelbijdrage van (afgerond) € 50.000,-.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
$OVILQDQFLHULVEHWURNNHQGH&R|SHUDWLHYH5DEREDQN/DQGYDQ&XLMN 0DDVODQGHQ8$
(hierna: Rabobank). Haar vordering bedroeg per datum faillissement € 1.207.126,84 + PM.
Deze vordering is opgebouwd uit een tweetal leningen en een krediet in rekening-courant.
Rabobank heeft haar vordering op basis van ontvangen betalingen van debiteuren na
faillissement inmiddels bijgesteld tot € 1.046.000,00 + PM.

5.2

Leasecontracten
Gefailleerde had verschillende leaseauto¶s in gebruik van de leasemaatschappijen Business
Car Autolease, Greenlease en Strix Lease Service. Daarnaast is er een geleased
kopieerapparaat.

5.3

Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft pandrechten bedongen op de navolgende activa van gefailleerde:
- Alle huidige en toekomstige inventaris;
- Alle huidige en toekomstige voorraden;
- Alle huidige en toekomstige vorderingen op derden;
$OOHKXLGLJHHQWRHNRPVWLJHLPPDWHULsOHDFWLYDZDDURQGHU,(UHFKWHQHQGRPHLQQDPHQ
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Separatistenpositie
Rabobank, zie hiervoor.
Dusseldorp heeft een vordering op gefailleerde van circa € 138.000,00. Dusseldorp heeft
middels haar algemene voorwaarden een vuistpandrecht bedongen op de bij haar in opslag
aanwezige voorraden van gefailleerde. Subsidiair heeft Dusseldorp zich beroepen op
retentierecht.

5.5

Boedelbijdragen
De Rabobank voldoet de boedel een boedelbijdrage van (afgerond) € 50.000,-

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Diverse schuldeisers hebben beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator is nog aan
het inventariseren of deze zekerheden rechtsgeldig zijn bedongen en of er nog goederen van
de betreffende schuldeisers aanwezig zijn.
Verslag 4:
Alle schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels, in overleg met de doorstarter
afgewikkeld.

5.7

Retentierechten
Dusseldorp als voornoemd.

5.8

Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op recht van reclame.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken, was de fabriek gesloten voor
vakantie. De productiemedewerkers hebben namelijk tegelijkertijd drie weken vakantie en
gedurende deze weken ligt de productie stil. De curator heeft de vakantiesluiting benut om de
mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Van voorzetting van activiteiten was
vanwege de vakantiesluiting geen sprake.
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Doorstart: Beschrijving
In overleg met Rabobank als pandhouder heeft de curator de mogelijkheden van een doorstart
onderzocht. De curator heeft de nodige partijen benaderd om te vragen of zij interesse hadden
in overname van de activiteiten. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er 10 serieuze
kandidaten waren. Deze kandidaten hebben een biedingsprotocol en
geheimhoudingsovereenkomst ondertekend, waarna zij zich door middel van een dataroom in
de onderneming van gefailleerde hebben kunnen verdiepen. Van de 10 kandidaten hebben
uiteindelijk 5 kandidaten een indicatief bod uitgebracht. Met de twee beste kandidaten is de
curator vervolgens in onderhandeling getreden.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst
Na een biedingenstrijd tussen deze twee kandidaten is er uiteindelijk met Napco Beds als
hoogste bieder met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over
een doorstart. De doorstart wordt gemaakt door het nieuw opgerichte Norma Slaapsystemen
B.V. De totale koopsom bedraagt € 1.600.000,00YRRUDOOHYDVWHHQLPPDWHULsOHDFWLYDYDQ
failliet. Daarvan komt € 400.000,00 toe aan de boedel als vergoeding voor
bodemzaken/inventaris en goodwill. Bovendien heeft Norma Slaapsystemen B.V. zich verplicht
om tenminste 10 werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.
Schuldeiser Dusseldorp stelde een vuistpandrecht op een gedeelte van de voorraad te hebben
voor een vordering van totaal € 138.000,- incl BTW. In de optiek van Dusseldorp ging dit recht
in rang voor het vuistloze pandrecht van Rabobank (art. 3:238 lid 2 BW). Hierover is
uiteindelijk met Dusseldorp met toestemming van de rechter-commissaris een schikking
getroffen die inhoudt dat Dusseldorp ten laste van de verkoopopbrengst van de voorraden €
85.000,00 excl. btw wordt betaald tegen finale kwijting.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Voorts is met Rabobank een boedelbijdrage van (afgerond) € 50.000,- bedongen.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op onderstaande data (tijdig) gedeponeerd:
2013: 21 januari 2015
2012: 23 januari 2014

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In onderzoek.
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Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Naar het in periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid zal nader onderzoek worden ingesteld.
Zie onder Inventarisatie/Oorzaken faillissement

7.6

Paulianeus handelen
De curator zal nader onderzoek verrichten of er sprake is van paulianeus handelen.
Verslag 3:
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Het onderzoek zal
de komende verslagperiode worden voortgezet (zie ook Oorzaak faillissement).
Verslag 4:
Zie Inventarisatie/Oorzaak faillissement

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er is voor een totaal aan €0,.- aan boedelvorderingen ingediend. De toekomstige
boedelvorderingen zullen bestaan uit de in ieder geval het salaris van de curator.
Het UWV heeft een vordering ingediend van € 273.314,06. Tevens heeft DBC Nederland en
Hiding Anders Netherlands beide een vordering van € 2.117,50 inzake een onverschuldigde
betaling ingediend.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Er is voor een totaal van € 320.862,37 aan preferente vorderingen door de fiscus ingediend.
Er is voor een totaal van € 748.186,67 aan preferente vorderingen door de fiscus
ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
Het UWV heeft een vordering van € 177.802,97 ingediend.
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Andere pref. crediteuren
Er is voor een totaal van € 11.246,88 aan overige preferente vorderingen ingediend. Zes ex
werknemers hebben een vordering ingediend.
Er is voor een totaal van € 76.857,89 aan overige preferente vorderingen ingediend. Twaalf ex
werknemers hebben een vordering ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Thans zijn er 88 concurrente vorderingen ingediend.
Thans zijn er 137 concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 3:
Thans zijn er 139 concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 6:
Thans zijn er 140 concurrente vorderingen ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 1.443.330,56.
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 1.954.587,55.
Verslag 3:
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 1.960.900,38

Verslag 6:
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 1.967.888,10.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De curator is niet bekend met lopende procedures.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
De afwikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen.

10.2

Plan van aanpak
Een en ander blijkt genoegzaam uit het voorgaande.

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal ultimo januari 2017 plaatsvinden.
Verslag 4:
Het volgende verslag zal ultimo juli 2017 plaatsvinden.

Verslag 5: Het volgende verslag zal ultimo januari 2018 plaatsvinden
Verslag 6:
Het volgende verslag zal ultimo juli 2018 plaatsvinden.
10.4

Werkzaamheden
De te verrichten werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.
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