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Algemene gegevens
Naam onderneming
Napco International BV, Napco Beds BV, Norma Slaapsystemen BV en Norma
Beds BV

16-10-2018
1

Gegevens onderneming
Norma Slaapsystemen BV: w erkzaamheden betrekking hebbende op de
productie van matrassen en aanverw ante artikelen;
Norma Beds BV: w erkzaamheden betrekking hebbende op de handel in
bedden en aanverw ante artikelen;
Napco Beds BV: w erkzaamheden betrekking hebbende op de handel en
productie van bedden en aanverw ante artikelen;
Napco International BV: financiële holding.

16-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Het betreft hier het faillissement van de financiële holding en drie
dochterondernemingen die zich toeleggen op de handel en productie van
matrassen en aanverw ante artikelen en de handel in bedden en aanverw ante
artikelen. De productie van de bedden w aarin gehandeld w ordt, vindt
voornamelijk plaats in een Bosnische vennootschap Napco Fabrika Kreveta
D.O.O. w aarvan Napco International BV bestuurder en aandeelhouder is.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

16-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Blijkens het faillissementsverzoek hebben gefailleerden in 2017 een
geconsolideerd verlies (na belasting) geleden van € 1.187.531,00, w elk verlies
zich in 2018 heeft voortgezet. Zo zou er in het eerste half jaar van 2018 al een
geconsolideerd verlies zijn geleden van € 1.047.570,00.

16-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
28

16-10-2018
1

Toelichting
Bij de gefailleerde vennootschappen zijn 28 mensen in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-10-2018
1

€ 254.782,01

16-01-2019
2

Toelichting
€ 254.171,21

16-04-2019
3

€ 255.273,99

16-07-2019
4

€ 255.292,04

22-10-2019
5

€ 274.942,24

22-01-2020
6

€ 270.641,66

21-07-2020
7

€ 55.740,94

21-01-2021
8

€ 226.009,22

21-01-2022
10

€ 225.829,03

19-07-2022
11

Verslagperiode
van
13-9-2018
t/m
15-10-2018

16-10-2018
1

van
16-10-2018

16-01-2019
2

t/m
15-1-2019
van
16-1-2019

16-04-2019
3

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

16-07-2019
4

t/m
15-7-2019
van
16-7-2019

22-10-2019
5

t/m
20-10-2019
van
20-2-2020

22-01-2020
6

t/m
20-1-2020
van
21-1-2020

21-07-2020
7

t/m
20-7-2020
van
21-7-2020

21-01-2021
8

t/m
21-4-2021
van
21-1-2021

21-07-2021
9

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

21-01-2022
10

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
18-7-2022

19-07-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

169 uur 42 min

2

218 uur 51 min

3

69 uur 9 min

4

14 uur 33 min

5

10 uur 36 min

6

30 uur 21 min

7

23 uur 18 min

8

60 uur 39 min

9

11 uur 33 min

10

1 uur 24 min

11

3 uur 0 min

totaal

613 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Het onderzoeken van de mogelijkheid van een activatransactie w aarin ook
begrepen de aandelen van de Bosnische vennootschap, hebben de
onderhavige faillissementen in de eerste verslagperiode tot bew erkelijke
faillissementen gemaakt.

16-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode vergde met name het onderzoeken en het tot
stand brengen van een activatransactie de nodige tijd. Ook het feit dat tw ee
vervoerders in Nederland en tw ee in Duitsland zich beriepen op een
retentierecht en een pandrecht maakte dit faillissement tot een bew erkelijke in
tijdsbesteding. Uiteindelijk kw am er een activatransactie tot stand. In
samenw erking met de vervoerders heb ik een groot deel van de voorraad
uiteindelijk tegen de overeengekomen prijs aan degenen geleverd die al voor
datum faillissement besteld hadden.

16-01-2019
2

In de derde verslagperiode is er met name tijd besteed aan de afw ikkeling van
de activatransactie in relatie tot tw ee Duitse en tw ee Nederlandse
vervoerders, en de eigenaresse van het gehuurde in Venray al w aar nog het
nodige in opslag w as. In de afgelopen verslagperiode is ook het pand in
Bemmel ontruimd en w as er veelvuldig contact met de bank over de uitw inning
van haar zekerheden en de afw ikkeling daarvan.

16-04-2019
3

In de vierde verslagperiode vergde de overdracht van een aantal verkochte
merkrechten een zekere tijdsbesteding omdat die niet ten name van de
gefailleerden w aren geregistreerd.

16-07-2019
4

In de vijfde verslagperiode speelden nog w at afw ikkelingskw esties voor w at
betreft de activatransactie en de debiteurenincasso.

22-10-2019
5

In de zesde verslagperiode is er voornamelijk tijd besteed aan de
voorbereiding van een gerechtelijke procedure en het doen dagvaarden van
een debiteur.

21-07-2020
7

In de zevende verslagperiode is er voornamelijk tijd besteed aan het voeren
van een gerechtelijke procedure tegen een debiteur.

21-01-2021
8

In de achtste verslagperiode is er voornamelijk tijd besteed aan de afw ikkeling
van een gerechtelijke procedure tegen een debiteur, het afrekenen met de
bank en het beoordelen van debiteurenvorderingen w aarvan de bank als
pandhouder reeds de incasso ter hand genomen had.

21-07-2021
9

In de afgelopen verslagperiode is er niet of nauw elijks tijd besteed aan het
onderhavige faillissement. Dat is gevolg van het feit dat de curator w acht op
het resultaat van incasso van vier debiteurenvorderingen zoals hierna onder
4.2 nader zal w orden toegelicht.

21-01-2022
10

In de afgelopen verslagperiode is er w ederom niet of nauw elijks tijd besteed
aan het onderhavige faillissement. Alle w erkzaamheden zijn gereed. Het
w achten is op het resultaat van incasso van debiteurenvorderingen zoals
hierna onder 4.2 nader zal w orden toegelicht.

19-07-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Napco International BV houdt de aandelen in en is bestuurder van Napco Beds
BV, Norma Beds BV en Norma Slaapsystemen BV. Ook is zij aandeelhouder en
bestuurder van Napco Fabrika Kreveta D.O.O. in w elke vennootschap in Bosnië
tw ee beddenfabrieken w orden geëxploiteerd. Bij deze fabrieken zijn ongeveer
450 man w erkzaam. De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. Er zijn niet meer de
middelen om grondstoffen in te kopen. Daarnaast w orden kennelijk ook andere
schuldeisers niet betaald. De Bosnische vennootschap is overigens nog niet
failliet verklaard.

16-10-2018
1

De bestuurder van Napco International BV is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid D.D. Cornelissen Holding BV. Enig aandeelhouder
van Napco International BV is Stichting Administratiekantoor Napco
International. Zelfstandig bevoegd bestuurder van Stichting
Administratiekantoor Napco International is de heer D.D. Cornelissen. De
certificaten van aandelen zijn voor 90% in handen van D.D. Cornelissen
Holding BV en voor 10% (ieder 5%) bij tw ee w erknemers met de functie van
directeur.

1.2 Lopende procedures
Geen.

16-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten die door de curator zullen
w orden opgezegd.

16-10-2018
1

1.4 Huur
National International BV en Napco Beds BV zijn gevestigd aan de
Transportw eg 11 te Bemmel. De bedrijfsruimten op de adressen Transportw eg
7, 9 en 11 w orden gehuurd van D.D. Cornelissen Holding BV. De
huurovereenkomst is opgezegd.

16-10-2018
1

Norma Beds BV en Norma Slaapsystemen BV zijn gevestigd te Venray aan het
Keizersveld 4. Er is een huurovereenkomst met Xerographic Print Service
Holding BV. Deze is opgezegd.
De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan het Keizersveld
4 eindigde na ommekomst van de opzegtermijn op 15 januari 2019. In
samenspraak met de koper van de activa en de verhuurder is de
opleveringsdatum, buiten bezw aar van de boedel, uitgesteld tot 15 februari
2019. In het kader van boedelbereddering zal aan de verhuurder in Venray
een bijdrage w orden betaald voor energiekosten. Verw arming van het pand
w as noodzakelijk voor het in goede conditie houden van de voorraad die
voornamelijk bestond uit een grote hoeveelheid matrassen.

16-01-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is het gehuurde in Venray leeg en ontruimd
opgeleverd.

16-04-2019
3

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de faillissementsaanvrager zijn er in 2017 en 2018 verliezen van
omvang aan het licht getreden. Om de problemen die als gevolg daarvan
ontstonden, het hoofd te bieden is omgezien naar een overnamekandidaat die
op enig moment is gevonden in een Zw eedse partij die daadw erkelijk alle
aandelen in Napco International BV heeft gekocht maar voor de levering een
ontbindingsgrond heeft ingeroepen. Daarna heeft het bestuur van de
vennootschappen zich genoodzaakt gevoeld om het eigen faillissement aan te
vragen. Ik onderzoek nog of dit de enige reden is van het faillissement.

16-10-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

16-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-9-2018

33

totaal

33

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond. De opzegtermijn is nagenoeg voorbij. De intake door het UW V heeft
plaatsgevonden. Enkele personeelsleden zijn incidenteel doende om de
pandhouder en mij te voorzien van informatie die nodig is voor de verkoop van
activa.

16-10-2018
1

Door het personeel w orden geen w erkzaamheden meer verricht. Een (niet
statutair) directeur is mij nog steeds ter w ille om, buiten bezw aar van de
boedel, mij met enige regelmaat te voorzien van informatie die nodig is voor de
afw ikkeling van het faillissement.

16-01-2019
2

Een personeelslid is, buiten bezw aar van de boedel, behulpzaam bij de incasso
van aan de bank verpande debiteuren die in opdracht van de bank door een
daartoe ingeschakeld incassobureau w orden geïncasseerd. De boedel heeft
met de incasso van deze debiteuren geen bemoeienis, anders dan hierna te
melden onder punt 4.2.
Afgerond.

16-04-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn in mijn opdracht, na overleg met de bank,
geïnventariseerd en op w aarde getaxeerd door NTAB.

16-10-2018
1

Het gaat voornamelijk om kantoorinventaris (in Bemmel en Venray),
productiemiddelen (in Venray), voorraad gereed product (in Venray) en
zogenaamde "rijdende voorraad" in de opslagcentra van tw ee transporteurs
die zich beroepen op een pandrecht en een retentierecht.
In de afgelopen verslagperiode zijn van de bedrijfsmiddelen de
productiemiddelen in Venray, de voorraad gereed product in Venray, een
restant van de "rijdende voorraad" in de opslagcentra van tw ee transporteurs
in Nederland en tw ee in Duitsland verkocht voor € 450.000,00. Van genoemd
bedrag is € 430.000,00 betaald. Van de zogenaamde "rijdende voorraad" in de
opslagcentra van tw ee transporteurs in Nederland is een groot deel, in
samenw erking met deze tw ee transporteurs verkocht aan afnemers die het al
voor datum faillissement besteld hadden. Van de opbrengst van €
268.731,96(inclusief btw ) zijn de vorderingen van de transporteurs, vanw ege
hun pandrecht voldaan en is het restant aan de bank, als pandhouder, onder
aftrek van een boedelbijdrage aan de bank betaald.

16-01-2019
2

Afgerond.

16-04-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Artikel 57 lid 3 Fw is van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-10-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Ik ben op zoek naar een gegadigde die alle bedrijfsactiviteiten overneemt
w aar onder de bedrijfsmiddelen. Zie daar over in hoofdstuk 6.

16-10-2018
1

Zoals hiervoor vermeld heb ik in het kader van de activatransactie nagenoeg
alle bedrijfsmiddelen verkocht. Er resteert nu nog de kantoorinventaris in
Bemmel en een bedrijfsauto.

16-01-2019
2

In de afgelopen verslagperiode is de kantoorinventaris in Bemmel verkocht.
Hetzelfde geldt voor een bedrijfsauto.

16-04-2019
3

De w erkzaamheden in de tijdschrijfgroep bedrijfsmiddelen zijn afgerond.
In de afgelopen verslagperiode heeft de koper van de bedrijfsmiddelen €
20.000,00 als restant op de eerder overeengekomen koopprijs van de activa in
dit faillissement, betaald.

22-01-2020
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de afgelopen verslagperiode heb ik met de Nederlandse transporteurs, de
bank en de klanten gezocht naar een oplossing om de zogenaamde "rijdende
voorraad" w aarop de vervoerders een pandrecht en een retentierecht claimen
te gelde maken door deze voorraad voor de factuurw aarde te verkopen aan
degenen (de afnemers) die deze voorraad besteld hadden. De bank bleek er
niet voor te voelen om de transporteurs hun vorderingen te betalen zodat ik
uiteindelijk met de vervoerders, die een retentierecht en een eerste pandrecht
claimen, ben overeengekomen dat ik onderhands verkoop aan de afnemers op
de voorw aarde dat zij op voorhand betalen. Daarna w ordt er uitgeleverd. Een
en ander krijgt ten tijde van het uitkomen van dit verslag, zijn beslag.

16-10-2018
1

Zoals hiervoor vermeld heb ik de voorraad verkocht, enerzijds in samenw erking
met de transporteurs en anderzijds het restant in het kader van een
activatransactie.

16-01-2019
2

Afgerond.

16-04-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het kader van de activatransactie dient het bedrijfspand in Venray nog te
w orden ontruimd.

16-01-2019
2

Afgerond.

16-04-2019
3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Er zijn immateriële activa in de vorm van intellectuele eigendomsrechten.

16-10-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met de tenaamstelling
van IE-rechten op naam van koper.

16-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode bleek een aantal merkrechten niet op naam
van gefailleerden geregistreerd te zijn. Enig puzzelw erk leverde als resultaat
op dat de merkrechten w aren geregistreerd op naam van een vennootschap
die ooit w as gesplitst van de nadien gefailleerde vennootschap w aarvan thans
gefailleerden de merkrechten kochten. Alle merkrechten zijn nu ten name van
de koper (in dit faillissement) gesloten.

16-07-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ik ben op zoek naar een gegadigde die alle bedrijfsactiviteiten overneemt
w aaronder de intellectuele eigendomsrechten. Zie daar over in hoofdstuk 6.

16-10-2018
1

De intellectuele eigendomsrechten heb ik in het kader van de vaker bedoelde
activatransactie verkocht.

16-01-2019
2

Afgerond.

16-04-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteuren w erden bij w ege van bevoorschotting voldaan door Rabo
Factoring BV.

16-10-2018
1

In het kader van de factoringovereenkomst zijn de debiteuren verpand aan de
genoemde bank.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bank heeft er voor gekozen om een incassobureau in te schakelen. Ik heb
daarmee dus geen bemoeiingen.

16-10-2018
1

Zoals in het vorige verslag vermeld heeft de bank er voor gekozen om een
incassobureau in te schakelen om de aan haar verpande debiteuren te
incasseren. Ik heb daarmee geen bemoeienis anders dan dat de bank met
betrekking tot een vordering inmiddels een advocaat heeft ingeschakeld. Ik
sluit niet uit dat het komt tot een gerechtelijke procedure.

16-01-2019
2

In de afgelopen verslagperiode vergde de debiteurenincasso mijn aandacht
ondanks het feit dat de bank er voor heeft gekozen om daarvoor een
incassobureau in te schakelen en voor een bepaalde debiteur ook een
advocaat. Ik heb met hen overlegd als het gaat om afschrijving, afkoop of het
voornemen om een gerechtelijke procedure te starten. Als het gaat om een
debiteur onderzoekt de bank of zij daadw erkelijk tot gerechtelijke incasso w il
overgaan. Als de bank op korte termijn niet met een standpunt komt, dan heb
ik geen andere keus dan om haar een termijn ex artikel 58 Fw te stellen.

16-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heb ik een aantal keren overleg gevoerd met
een door de bank ingeschakeld incassobureau omtrent de incasso van
debiteuren. Meer in het bijzonder ging het dan vaak om het goedkeuren van
een regeling. Met de advocaat van de bank ben ik in gesprek over het
aanvangen van een gerechtelijke procedure jegens één debiteur die niet
betaalt omw ille van het feit dat zij meent schade te kunnen verrekenen.

16-07-2019
4

De bank heeft nog geen ei gelegd omtrent het antw oord op de vraag of zij w il
procederen tegen een debiteur op w ie er een vordering is van flinke omvang.
Haar advocaat heb ik onlangs gezegd dat ik snel hom of kuit w il en anders een
termijn ex artikel 58 Fw zal stellen.

22-10-2019
5

Op verzoek van de bank heb ik de incasso van één debiteur ter hand
genomen. Deze debiteur heeft op sommatie niet betaald zodat ik in de
komende verslagperiode aan de hand van een concept dagvaarding aan de
rechter-commissaris toestemming zal vragen om deze debiteur in rechte te
mogen betrekken.

22-01-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heb ik een debiteur doen dagvaarden tot
betaling van hetgeen zij verschuldigd is.

21-07-2020
7

In de afgelopen verslagperiode heeft de debiteur die ik heb doen dagvaarden
verw eer gevoerd. Op 25 november 2020 heeft er een zitting plaatsgevonden.
De zaak staat voor vonnis op 3 februari a.s.

21-01-2021
8

Op 17 februari 2021 is een debiteur veroordeeld tot betaling van een bedrag in
hoofdsom groot € 1.012.985,54. De debiteur heeft voldaan en het vonnis is
inmiddels onherroepelijk gew orden. De vordering w as verpand aan de bank. Ik
heb de bank voldaan en het surplus uit de opbrengst w as voor de boedel. Met
betrekking tot de incasso van alle overige aan de bank verpande
debiteurenvorderingen had zij een incassobureau ingeschakeld. Op het
moment dat de vordering van de bank voldaan w as, bleken er nog vijf
incassodossiers onderhanden. In één dossier w as een gunstig vonnis
verkregen maar betaalt de debiteur desalniettemin niet. In vier andere
dossiers bleken nog incassoprocedures aanhangig. Het is nu w achten op de
uitkomst van deze vier procedures. Omdat de bank inmiddels voldaan is, zal
een eventuele opbrengst ten goede komen aan de boedel.

21-07-2021
9

Op het moment dat de bank uit haar zekerheden w erd voldaan bleken er bij
een door de bank ingeschakeld incassobureau nog vijf incassodossiers onder
handen. In een dossier w as een gunstig vonnis verkregen maar betaalt de
debiteur desalniettemin niet. Het incassobureau is in onderhandeling omtrent
een regeling. In vier andere dossiers w erd er bij gelegenheid van het vorige
verslag nog geprocedeerd. In de tussentijd is één van de vier vorderingen, het
gaat om een bedrag van € 10.016,15 door een kantonrechter afgew ezen. De
overige drie zaken lopen nog. Het belang van genoemde zaken bedraagt
gezamenlijk om en nabij € 80.000,00.

21-01-2022
10

Zoals in het vorige verslag vermeld had een door de bank ingeschakeld
incassobureau nog incassodossiers onder handen. De stand van zaken is
thans aldus dat er een bedrag van € 55.217,16 is geïncasseerd. Er zijn
kosten gemaakt à € 2.012,21, zodat resteert een bedrag van € 53.204,95
w aarop door het incassobureau nog een provisie in rekening w ordt gebracht.

19-07-2022
11

Een debiteur heeft nog niet volledig voldaan. Met hem loopt een
betalingsregeling. Voor zover nu valt te overzien zal deze vordering in de
komende verslagperiode zijn voldaan en daarna kan het faillissement w orden
opgeheven.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-10-2018
1

Rabobank U.A. heeft een vordering ingediend van € 403.368,50 met
gebruikelijke p.m.posten voor rente, buitengerechtelijke incassokosten en
uitw inningskosten.

Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2020
7

Rabo Factoring heeft haar vordering opgegeven tot een bedrag van €
1.992.172,39 per 18 september 2018 te vermeerderen met p.m.-posten.

Toelichting vordering van bank(en)

21-07-2021
9

Rabobank U.A. en Rabo Factoring zijn voldaan uit de aan hen gegeven
zekerheden.

5.2 Leasecontracten
Er is een operational leasecontract met betrekking tot een schuimboormachine.
De vordering van de leasemaatschappij bedraagt € 63.996,26 plus p.m.

16-10-2018
1

De machine is in samenspraak met de leasemaatschappij verkocht in het kader
van de activatransactie.

16-01-2019
2

Afgerond.

16-04-2019
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding
Verpanding
Verpanding
Verpanding

van
van
van
van

merkrechten;
alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris;
huurpenningen;
immaterieel activa, alles volgens opgave van de bank.

16-10-2018
1

Voorts is er een w ederzijdse zekerhedenregeling met de leasemaatschappij en
zijn er ook door derden zekerheden verstrekt. In het kader van een
factoringovereenkomst zijn alle debiteuren verpand.

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor bij 5.3.

16-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele leveranciers gemeld met een eigendomsvoorbehoud
maar voor zover ik kan nagaan zijn alle geleverde zaken reeds verw erkt in
voorraad.

16-10-2018
1

Afgerond.

16-04-2019
3

5.6 Retentierechten
De vervoerders hebben een retentierecht geclaimd, zoals hiervoor vermeld.

16-10-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor w at betreft de verkoop van de rijdende voorraad heb ik een
boedelbijdrage bedongen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Na eerst met de Nederlandse vervoerders tot een regeling te zijn gekomen, w il
ik ook met de Duitse vervoerders trachten tot een regeling te komen zodanig
dat zij gaan uitleveren en met de opbrengst in eerste instantie hun facturen
w orden betaald.

16-10-2018
1

Ik w il trachten om in samenspraak met de bank de materiële en immateriële
activa te verkopen.
De activatransactie die hiervoor steeds genoemd w ordt, is gesloten in overleg
met de bank. Als pandhouder w as zij daarmee akkoord.

16-01-2019
2

Met de bank zal ik als ik de debiteur als bedoeld in hoofdstuk 4.2 in rechte
betrekken, een afspraak moeten maken over een boedelbijdrage,
vanzelfsprekend onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris.

22-01-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heb ik een debiteur doen dagvaarden.

21-07-2020
7

Zie hiervoor 4.2.

21-01-2021
8

Zie hiervoor 4.2. In aanvulling daarop vermeld ik dat de bank inmiddels is
voldaan en dat er nog vijf incassodossiers w achten op afw ikkeling. Een
eventuele opbrengst komt ten goede aan de boedel.

21-07-2021
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt door mij niet voortgezet. Enkele w erknemers zijn
behulpzaam bij het te gelde maken van de activa meer in het bijzonder de
debiteurenincasso, de verkoop van de rijdende voorraad en de voorraad in
Venray.

16-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

16-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart in enge zin is geen sprake. Vanzelfsprekend ben ik op zoek
naar een partij die alle activa met uitzondering van de debiteuren en de
rijdende voorraad w il overnemen.

16-10-2018
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog niet onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

16-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jongste jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

16-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschappen zijn in 2016 opgericht.

16-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-10-2018
1

Nog niet onderzocht.

Toelichting

21-01-2021
8

Onderzocht en afgerond. Er is mij niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-10-2018
1

Er zijn mij nog geen feiten ter ore gekomen die duiden op paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-10-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Met de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk zal ik in de komende
verslagperiode een aanvang nemen.

16-10-2018
1

Met de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk heb ik in de afgelopen
verslagperiode een aanvang genomen.

16-01-2019
2

Mijn onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk heb ik in de
afgelopen verslagperiode voortgezet.

16-04-2019
3

Mijn onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk zijn nog niet
afgerond.

16-07-2019
4

Mijn onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk zijn nog niet
afgerond.

22-01-2020
6

Mijn onderzoek naar de onderw erpen als bedoeld in dit hoofdstuk zijn
nagenoeg afgerond. Ik zal de rechter-commissaris op korte termijn berichten.

21-07-2020
7

Mijn w erkzaamheden in het kader van dit hoofdstuk zijn afgerond. Ik heb de
rechter-commissaris gerapporteerd.

21-01-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

16-07-2019
4

In het faillissement van Napco Beds BV heeft het UW V een boedelvordering ad
€ 192.362,23 ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben tw ee
andere crediteuren een boedelvordering van in totaal € 55.366,55 ingediend.

Toelichting

22-10-2019
5

In het faillissement van Norma Beds heeft het UW V een boedelvordering van €
50.532,88 ingediend.

Toelichting
In het faillissement van Napco Beds heeft het UW V haar boedelvordering
aangepast tot een bedrag van € 205.656,69.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

22-01-2020
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

16-10-2018
1

In Napco Beds BV heeft de belastingdienst een preferente vordering ad €
679.688,00 ingediend.
In Norma Beds BV heeft de belastingdienst een preferente vordering ad €
9.398,00 ingediend.

Toelichting

16-01-2019
2

In het faillissement van Napco Beds BV heeft de belastingdienst een preferente
vordering ad € 773.960,00 ingediend.
In het faillissement van Norma Beds BV heeft de belastingdienst een
preferente vordering ad € 30.559,00 ingediend.
In het faillissement van Norma Slaapsystemen BV heeft de belastingdienst een
preferente vordering ad € 365,00 ingediend.

Toelichting

16-04-2019
3

De fiscale vordering van Napco Beds BV bedraagt in totaal € 6.131.555,-- en is
opgebouw d uit loonheffing juli 2018 t/m september 2018,
motorrijtuigenbelasting 2018 en, het overgrote deel, omzetbelasting voor de
fiscale eenheid Napco Beds BV en Norma Beds BV.
De fiscale vordering van Norma Beds BV bedraagt in totaal € 5.388.006,-- en is
opgebouw d uit loonheffing juli 2018 t/m september 2018 en, het overgrote
deel, omzetbelasting voor de fiscale eenheid Napco Beds BV en Norma Beds
BV.
De fiscale vordering van Norma Slaapsystemen BV bedraagt in totaal € 730,-en is opgebouw d uit omzetbelasting augustus en september 2018.
De fiscus heeft ten aanzien van Napco International BV geen vordering
ingediend.

Toelichting
In het faillissement van Napco Beds BV heeft de fiscus haar vordering
aangepast tot een bedrag van € 6.131.702,00.

8.3 Pref. vord. UWV

21-07-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

16-10-2018
1

Nog niet ingediend.

€ 66.011,27

16-07-2019
4

Toelichting
In het faillissement van Napco Beds BV heeft het UW V een preferente
vordering ad € 66.011,27 ingediend.

Toelichting

22-10-2019
5

In het faillissement van Norma Beds BV heeft het UW V een preferente
vordering van € 37.913,85 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-01-2019
2

In het faillissement van Napco Beds BV heeft een andere preferente crediteur
een vordering ad € 644,06 ingediend.

Toelichting

16-04-2019
3

In het faillissement van Napco Beds BV hebben tw ee andere preferente
crediteuren een vordering van in totaal € 20.745,64 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

16-10-2018
1

In Napco Beds BV hebben 13 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
In Norma Beds BV hebben 6 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
In Norma Slaapsystemen heeft 1 concurrente crediteur een vordering
ingediend.

Toelichting

16-01-2019
2

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 47 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.
In het faillissement van Norma Beds BV hebben 13 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.
In het faillissement van Norma Slaapsystemen hebben 2 concurrente
crediteuren een vordering ingediend.

Toelichting

16-04-2019
3

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 55 concurrente crediteuren een
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds BV hebben 18
concurrente crediteuren een vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 2 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting

16-07-2019
4

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 56 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben 19
crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 2 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting

22-10-2019
5

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 56 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben
20crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 2 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting

22-01-2020
6

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 57 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben 20
crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 2 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

Toelichting

21-07-2020
7

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 58 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Napco International BV een 1
crediteur een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van Norma
Beds hebben 21 crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het
faillissement van Norma Slaapsystemen hebben 5 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.

Toelichting

21-01-2021
8

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 58 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Napco International BV heeft 1
crediteur een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van Norma
Beds hebben 21 crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het
faillissement van Norma Slaapsystemen hebben 5 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.

Toelichting

21-07-2021
9

In het faillissement van Napco Beds BV hebben 56 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben 20
crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 3 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.

80

21-01-2022
10

Toelichting
In het faillissement van Napco Beds BV hebben 56 crediteuren een concurrente
vordering ingediend. In het faillissement van Norma Beds hebben 20
crediteuren een concurrente vordering ingediend. In het faillissement van
Norma Slaapsystemen hebben 3 concurrente crediteuren een vordering
ingediend. In het faillissement van Napco International BV heeft een crediteur
een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

16-10-2018
1

Napco Beds BV: € 54.139,39
Norma Beds BV: € 7.495,17
Norma Slaapsystemen BV: € 133.40

Toelichting

16-01-2019
2

Napco Beds BV: 1.394.693,76
Norma Beds BV: € 40.160,44
Norma Slaapsystemen BV: € 1.444,83

Toelichting

16-04-2019
3

Napco Beds BV: € 1.407.913,41, Norma Beds BV: € 115.210,30 en Norma
Slaapsystemen BV: € 1.444,83.

Toelichting

16-07-2019
4

Napco Beds BV: € 1.410.929,77, Norma Beds BV: € 115.210,30 en Norma
Slaapsystemen BV € 1.444,83.

Toelichting

22-10-2019
5

Napco Beds BV: € 1.433.929,77, Norma Beds BV: € 118.759,15 en Norma
Slaapsystemen BV € 1.444,83.

Toelichting
Napco Beds BV: € 1.446.985,16, Norma Beds BV: € 118.759,15 en Norma
Slaapsystemen BV € 1.444,83.

22-01-2020
6

Toelichting

21-07-2020
7

Napco Beds BV: € 3.439.157,55, Napco International BV: € 1.992.172,39 Norma
Beds BV: € 2.110.931,54 en Norma Slaapsystemen BV € 2.057.640,98.
Deze bedragen zijn inclusief de vordering van de bank, w aarvoor gefailleerden
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Toelichting

21-01-2021
8

Napco Beds BV: € 3.492.432,31, Napco International BV: € 1.992.172,39 Norma
Beds BV: € 2.114.939,58 en Norma Slaapsystemen BV € 2.057.640,98.
Deze bedragen zijn inclusief de vordering van de bank, w aarvoor gefailleerden
hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Toelichting

21-07-2021
9

Napco Beds BV: € 1.096.891,42, Napco International BV: € -, Norma Beds BV: €
122.767,19 en Norma Slaapsystemen BV € 1.704,65.
In de afgelopen verslagperiode zijn de vordering Rabobank U.A. en Rabo
Factoring voldaan uit de aan hen gegeven zekerheden. Als gevolg daarvan zijn
de totaalbedragen van ingediende concurrente vorderingen stevig afgenomen.

€ 1.222.846,17

21-01-2022
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar verw achting zullen zich nog meer concurrente crediteuren melden.

16-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Noteren van de vorderingen. Te gelegener tijd zal blijken in hoeverre het,
gezien de w ijze van afw ikkeling, ook daadw erkelijk komt tot een beoordeling
van de juistheid van de ingediende vorderingen.

16-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

16-10-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zo snel mogelijk activa verkopen en onderzoek doen naar de oorzaak van de
faillissementen en de vragen uit hoofdstuk 7 beantw oorden.

16-10-2018
1

Met betrekking tot de activatransactie verw acht ik in de komende
verslagperiode tot afw ikkeling te komen, met name tot een oplevering van het
gehuurde in Venray. De inventaris in Bemmel moet nog w orden verkocht.
Hetzelfde geldt voor de bedrijfsbus.

16-01-2019
2

De oorzaak van het faillissement en de onderw erpen als bedoeld in hoofdstuk
7 hebben vervolgens mijn aandacht.
In de komende verslagperiode verw acht ik een definitieve afw ikkeling van de
activaovereenkomst in die zin dat dan aan alle afspraken die daaruit
voortvloeien, door de koper en mij over en w eer zijn voldaan. Voorts zet ik mijn
onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag, voort. In de derde plaats
verw acht ik van de bank dat zij tot besluitvorming komt omtrent het
daadw erkelijk incasseren van een vordering van omvang op een van de
debiteuren van de gefailleerde.

16-04-2019
3

In de komende verslagperiode zet ik mijn onderzoek als bedoeld in hoofdstuk
7 van dit verslag voort. Daarnaast verw acht ik dat de bank w el tot
besluitvorming komt met betrekking tot een vordering van omvang. Mocht zij

16-07-2019
4

besluiten om die niet te incasseren, dan overw eeg ik sterk om de incasso zelf
ter hand te nemen.
In de komende verslagperiode zet ik mijn onderzoek als bedoeld in hoofdstuk
7 van dit verslag voort. Als de bank niet snel beslist over de incasso van een
aan haar verpande vordering, zal ik haar termijn ex artikel 58 Fw stellen.

22-10-2019
5

In de komende verslagperiode zet ik mijn onderzoek als bedoeld in hoofdstuk
7 van dit verslag voort. Inmiddels heeft de bank mij gevraagd de incasso van
een aan haar verpande vordering ter hand te nemen zodat het niet opportuun
is om de termijn ex artikel 58 Fw te stellen. Genoemde debiteur heeft op
sommatie niet betaald. In de komende verslagperiode zal dat ongetw ijfeld
leiden tot een procedure w ant het gaat om een vordering van omvang.

22-01-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heb ik een debiteur doen dagvaarden. Voor
haar is inmiddels voor antw oord geconcludeerd. Een comparitie van partijen in
deze procedure is bepaald op w oensdag 25 november a.s.

21-07-2020
7

Er lopen als hiervoor vermeld nog vijf incassodossiers bij het door de bank als
pandhouder ingeschakelde incassobureau. Als die dossiers zijn afgew ikkeld,
kan het faillissement w orden beëindigd.

21-07-2021
9

Als de vijf incassodossiers als hiervoor vermeld onder 4.2 zijn afgew ikkeld, kan
het faillissement w orden beëindigd.

21-01-2022
10

Er loopt nog één incassodossier w aarvan valt te voorzien dat die in de
komende verslagperiode kan w orden afgew ikkeld. Daarna kan het
faillissement w orden opgeheven.

19-07-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Niet bekend.

16-10-2018
1

Als de hiervoor vaker genoemde vijf incassodossiers zijn afgew ikkeld, kan het
faillissement w orden beëindigd. Mogelijk is dat al in de komende
verslagperiode.

21-07-2021
9

Als de hiervoor vaker genoemde vijf incassodossiers zijn afgew ikkeld, kan het
faillissement w orden beëindigd. Naar verw achting zal dat in de komende
verslagperiode het geval zijn.

21-01-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
19-1-2023

19-07-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Geen.

16-10-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

