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Algemene gegevens
Naam onderneming
Holland P.A. Flightcases B.V.

23-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland P.A.
Flightcases B.V. (hierna: “HPA”), KvK-nummer: 62768441, gevestigd te (1101
AG) Amsterdam aan de Kuiperbergw eg 12.

23-07-2020
1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie
in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat
onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven
voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen
derhalve geen rechten w orden ontleend.

De gefailleerde zal vanaf dit verslag w orden aangeduid als “HPA Flightcases”,
om verw arring met de moeder- en zustervennootschap van HPA Flightcases te
voorkomen.

Activiteiten onderneming

27-10-2020
2

Activiteiten onderneming
Volgens registratie bij de Kamer van Koophandel bestaan de activiteiten van
HPA uit: “Het vervaardigen van koffers, tassen e.d. en van zadel- en
tuigmakersw erk”.
HPA is ruim 40 jaar bekend in de PA branche (apparatuur in
luidspeakersystemen) en vervaardigt voornamelijk flightcases en andere
vormen van beschermende verpakkingen voor apparatuur, machines,
gereedschappen en andere kostbaarheden en voor allerlei
transportdoeleinden.

23-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 319.879,00

€ 17.472,00

€ 133.865,00

2018

€ 342.746,00

€ -4.877,00

€ 145.366,00

2019

€ 273.244,00

€ -46.113,00

€ 138.507,00

Toelichting financiële gegevens
Omzet = netto-omzet
Resultaat = na belastingen
De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn afkomstig uit het concept
rapport inzake jaarstukken 2019.

23-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

23-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 2.583,33

23-07-2020
1

€ 16.411,17

27-10-2020
2

€ 32.532,66

25-01-2021
3

€ 32.274,29

14-04-2021
4

Toelichting
In de afgelopen periode hebben er geen mutaties op de
faillissementsrekening plaatsgevonden.

Verslagperiode

06-07-2021
5

Verslagperiode
van
16-6-2020

23-07-2020
1

t/m
22-7-2020
van
23-7-2020

27-10-2020
2

t/m
26-10-2020
van
27-10-2020

25-01-2021
3

t/m
24-1-2021
van
25-1-2021

14-04-2021
4

t/m
13-4-2021
van
14-4-2021

06-07-2021
5

t/m
5-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 12 min

2

23 uur 48 min

3

8 uur 36 min

4

10 uur 54 min

5

14 uur 48 min

totaal

95 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

HPA is op 26 februari 2015 opgericht door de heer M.J. Verdonk. HPA is één van
de dochtervennootschappen van Holland P.A. Service B.V. (hierna: “HPA
Service”). Naast bestuurder en enig aandeelhouder van HPA is HPA Service
eveneens bestuurder en enig aandeelhouder van de zustervennootschap van
HPA, te w eten Holland P.A. Pro Audio B.V.
De heer M.J. Verdonk (hierna: “de bestuurder”) is bestuurder van HPA Service.
Bestuurder is al ruim 40 jaar w erkzaam in de PA-branche. In 2015 zijn de
activiteiten in een holding vennootschap (HPA Service) en een tw eetal
w erkmaatschappijen ondergebracht.

23-07-2020
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1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft de curator laten w eten dat HPA niet bij lopende
gerechtelijke procedures betrokken is.

23-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat sprake is van een lopende
verzekeringen via een ABN AMRO Bedrijfspolis ten name van HPA Service. De
dochtervennootschappen zijn op deze polis meeverzekerd.

23-07-2020
1

1.4 Huur
HPA huurde bedrijfsruimte in het pand aan de Kuiperbergw eg 12 dat in
eigendom toebehoort aan HPA Service. De huurpenningen zijn tot en met
maart en deels april 2020 door HPA voldaan.

23-07-2020
1

Met inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn van maximaal drie
maanden (artikel 39 Faillissementsw et) heeft de curator de huur van
voornoemde bedrijfsruimte opgezegd. De rechter-commissaris in het
faillissement heeft de curator hiervoor machtiging verleend.

1.5 Oorzaak faillissement
Uit besprekingen met de bestuurder heeft de curator het volgende begrepen
over de achtergrond van het faillissement en de noodzaak tot de aanvraag van
het eigen faillissement.
HPA heeft geconstateerd dat de onderneming steeds minder producten heeft
kunnen afzetten en geen w inst meer is gemaakt, hetgeen heeft geresulteerd
in steeds verdere afname van het w erkkapitaal, terw ijl de vooruitzichten op
verbetering de afgelopen periode – mede ten gevolge van de coronacrisis –
nagenoeg nihil is. De orderportefeuille is leeg. Navraag bij potentiële klanten
leert dat een economisch verantw oorde exploitatie niet mogelijk is.
De curator zal de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

23-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

23-07-2020
1

Toelichting
Er zijn 3 w erknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap. De salarissen
zijn betaald tot met de maand mei 2020. Het vakantiegeld is betaald tot en
met juni 2019.
Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het ontslag bij brief
van 19 juni 2020 aangezegd. Als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom
de uitbraak van het coronavirus heeft geen fysieke (collectieve) intake door het
UW V kunnen plaatsvinden en heeft de intake (dus) schriftelijk plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

23-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-6-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie en telefonisch overleg met UW V, communicatie bestuurder en
w erknemers, opstellen ontslagbrieven, verzamelen documentatie ter
voorbereiding van de intake.

23-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens via het Kadaster verkregen informatie zijn er geen onroerende zaken
op naam van HPA geregistreerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

23-07-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

gereedschappen. bedrijfsauto en voorraden

€ 13.310,00

totaal

€ 13.310,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen (gereedschappen e.c.) behoren voornamelijk toe aan HPA
Service en HPA maakte gebruik van deze gereedschappen.
Tot de activa van HPA behoren slechts enkele gereedschappen.

23-07-2020
1

In het kentekenregister van het RDW staat op naam van HPA een
bedrijfsw agen, Renault Master, uit 2013 geregistreerd.
Met instemming van de rechter-commissaris zijn de voorraden, enkele
gereedschappen en de bedrijfsauto van HPA Flightcases door de curator
verkocht voor een totaal bedrag van EUR 13.310,= inclusief btw .

27-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Uit ontvangen stukken van de Belastingdienst blijkt dat sprake is van
openstaande aanslagen Loonheffingen en Omzetbelasting. Nu sprake is van
een belastingschuld als bedoeld in artikel 21 van de Invorderingsw et 1990 is
de Belastingdienst, voor zover van toepassing, bevoorrecht op de opbrengst
van bodemzaken.

23-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek stukken, correspondentie bestuurder en het RDW .

23-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

flightcases en onderdelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
HPA heeft het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. benaderd voor een
indicatieve w aardering van de voorraad flightcases en onderdelen ten behoeve
van de fabricage van flightcases, alsmede het bedrijfsvoertuig. Deze
w aardering heeft op 26 mei 2020 plaatsgevonden. De curator zal de komende
verslagperiode pogen de aanw ezige voorraad en het bedrijfsvoertuig te gelde
te maken.

23-07-2020
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Zie onder paragraaf 3.3.: de voorraden van HPA Flightcases zijn in de
afgelopen verslagperiode verkocht.

27-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek stukken en overleg met de bestuurder.

23-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Inschakelen taxateur, telefoon en correspondentie geïnteresseerde, koper en
rechter-commissaris; opstellen koopovereenkomst.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse facturen boedelrekening

€ 14.735,12

€ 3.012,88

diverse facturen abnamro rekening
totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 6.388,98
€ 14.735,12

€ 9.401,86

€ 0,00

27-10-2020
2

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder beschikt HPA over een
debiteurenportefeuille met een totale w aarde van EUR 14.735,12. De curator
heeft de debiteuren aangeschreven en zal nader onderzoek doen naar de
inbaarheid van deze vorderingen. Op de faillissementsrekening is inmiddels
een bedrag van EUR 2.583,33 geïncasseerd.

23-07-2020
1

Tot op heden is een bedrag van EUR 2.861,63 op de faillissementsrekening
geïncasseerd. Een totaal bedrag van EUR 5.004,53 is door debiteuren voldaan
op de ABN AMRO Bank rekening van HPA Flightcases. De bank is verzocht de
posten over te maken naar de faillissementsrekening.

27-10-2020
2

Een aantal openstaande posten zal moeten w orden afgeboekt; tw ee posten in
verband met faillissement, en één oude post omdat deze partij niet meer
traceerbaar is. De incasso met betrekking tot één openstaande post is
opgeschort i.v.m. coronaproblematiek. De openstaande vorderingen op HPA
Services en HPA Audio zijn verrekend met de door deze vennootschappen
ingediende vorderingen in het faillissement van HPA Flightcases.
Per saldo staat nog een bedrag van EUR 3.866,55 aan debiteurenposten open.

Op dit moment staan nog tw ee debiteurenposten voor een totaal bedrag van
EUR 1.824,43 open. De debiteuren zijn inmiddels nogmaals aangemaand.

25-01-2021
3

De laatste openstaande debiteurenpost betreft een bedrag van € 1.673,18. De
debiteur, die actief is in de evenementenw ereld, heeft laten w eten in verband
met de coronaproblematiek niet te kunnen betalen. De incasso w ordt voorlopig
opgeschort.

14-04-2021
4

Hiermee zijn de w erkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso
vooralsnog gestaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie openstaande posten en aanschrijven debiteuren.
Correspondentie en telefoon met debiteuren.

23-07-2020
1

Aanmaningen debiteuren en overige correspondentie met debiteuren.

27-10-2020
2

Correspondentie debiteuren.

25-01-2021
3

Onderzoek contactgegevens, correspondentie debiteur.

14-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
HPA is hoofdelijk aansprakelijk inzake de kredietfaciliteit bij de ABN AMRO Bank
N.V. (“ABN AMRO”) die ter beschikking staat aan de groep.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is inmiddels ingelost. Na verrekening is het creditsaldo van de
rekening van HPA Flightcases (w aarin begrepen de ontvangen
debiteurenbetalingen, zie paragraaf 4.1.) ten bedrage van EUR 16.121,49 op
de faillissementsrekening ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Na ontvangst van het saldo van de bank w erd door een debiteur van een aan
HPA Flightcases gelieerde vennootschap melding gemaakt van een
onverschuldigde betaling. Naar het oordeel van de curator w as hier sprake van
een onmiskenbare vergissing en met toestemming van de rechter-commissaris
is een bedrag van € 409,62 door de boedel aan deze debiteur terugbetaald.

23-07-2020
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25-01-2021
3

14-04-2021
4

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van lopende leasecontracten.

23-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO heeft tot op heden geen melding gemaakt van gevestigde
zekerheden op zaken die tot de boedel van HPA behoren.

23-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft één crediteur eigendomsvoorbehoud geclaimd op
geleverde goederen. De door deze partij overgelegde stukken zullen door de
curator w orden beoordeeld.

23-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

23-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen

23-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven reguliere banken, telefonisch overleg en correspondentie met ABN
AMRO.

23-07-2020
1

Correspondentie ABN AMRO Bank.

25-01-2021
3

Onderzoek onverschuldigde betaling; correspondentie debiteur en rechtercommissaris.

14-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

23-07-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-07-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

23-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator laten w eten niet geïnteresseerd te zijn in het
doorstarten van de onderneming. Evenmin hebben zich gegadigden voor een
doorstart bij de curator gemeld.

23-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Bespreking bestuurder.

23-07-2020
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft diverse administratieve bescheiden van HPA digitaal
aangeleverd. De financiële administratie is bijgew erkt. De fysieke administratie
bevindt zich thans onder HPA Service en voor de curator zo nodig beschikbaar.

23-07-2020
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De curator zal de aangeleverde informatie inventariseren en indien nodig
verdere informatie opvragen, w aarna hij deze alsmede de gang van zaken
voorafgaande aan het faillissement nader zal onderzoeken.
De beschikbare administratie is door de curator onderzocht en toereikend
geacht. Ook zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. Verder acht de
curator de oorzaken van het faillissement zoals die door de bestuurder naar
voren zijn gebracht niet onaannemelijk. De curator heeft ook geen andere
(mogelijke) oorzaken voor het faillissement geconstateerd.

06-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening
voor het boekjaar 2018 op 8 mei 2020 gedeponeerd. De jaarcijfers zijn tot en
met 2019 opgemaakt.

23-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
HPA is op grond van artikel 2:396, lid 7 BW vrijgesteld van
accountantscontrole.

23-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de oprichtingsakte blijkt dat de geplaatste aandelen door de oprichter zijn
volgestort in geld door middel van storting op een derdengeldenrekening van
de notaris.

23-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

23-07-2020
1

06-07-2021
5

Toelichting
Er is de curator niet gebleken van materieel onbehoorlijk bestuur. De
jaarrekening voor het boekjaar 2018 is w elisw aar te laat gedeponeerd, maar
de bestuurder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er andere oorzaken
voor het faillissement zijn gew eest.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

23-07-2020
1

Nee

06-07-2021
5

Toelichting
Er is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) w orden
uitgevoerd.

23-07-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met de bestuurder,
onderzoek overgelegde financiële administratie en registers.

23-07-2020
1

Afronden rechtmatigheidsonderzoek; correspondentie bestuurder; verslag
van bevindingen aan de rechter-commissaris.

06-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.729,20

23-07-2020
1

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 24,20 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m
Verhuurder: € 12.705,00
€ 29.181,88

27-10-2020
2

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 33,28 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 16.443,60
Verhuurder: € 12.705,00
€ 22.832,40
Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 36,30 + p.m.
UW V (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 16.443,60
Verhuurder: € 6.352,50 (verminderd na ontvangen creditnota)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-01-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.112,00

23-07-2020
1

Toelichting
De vordering bestaat uit openstaande aanslagen Loonheffingen en
Omzetbelasting met betrekking tot de periode februari tot en met juni 2020.
De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid met Holland P.A.
Services en Holland P.A. Pro Audio B.V. voor de vennootschapsbelasting.
€ 13.565,00

27-10-2020
2

Toelichting
Door de inspecteur is naar schatting een naheffingsaanslag omzetbelasting
opgelegd op basis van onbetaald gebleven rekeningen w aarvan de btw ten
onrechte in vooraftrek is genomen (artikel 29, lid 2 OB) voor een bedrag van €
17.900. Tegen deze aanslag is bezw aar gemaakt.

€ 19.993,00

25-01-2021
3

Toelichting
De naheffingsaanslag ex artikel 29, lid 2 W et op de Omzetbelasting is na het
indienen van bezw aar verminderd tot een bedrag van € 6.428,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen aangemeld.
€ 11.744,44

23-07-2020
1

27-10-2020
2

Toelichting
loonvordering: € 9.879,72
premievordering: € 1.864,72

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

23-07-2020
1

5

27-10-2020
2

Toelichting
Van één crediteur is een creditnota ontvangen die verrekend is met de
openstaande factuur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 26.337,98

23-07-2020
1

Toelichting
Alle ICT-diensten en overige diensten (nutsdiensten, schoonmaak-,
benzinekosten, koffie-thee etc.) liepen via HPA Service en/of HPA Pro Audio en
w erden doorberekend aan HPA.
€ 23.605,87

27-10-2020
2

Toelichting
Zie paragraaf 4.1 en 8.6.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is op dit moment nog niet duidelijk w anneer en op w elke w ijze het
faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

23-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het faillissementsdossier is aangemaakt bij w w w .ClaimsAgent.nl. De
crediteuren w aarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren
zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier
w orden ingevoerd.

23-07-2020
1

Correspondentie met crediteuren en het administreren van vorderingen.
Bezw aarschrift belastingdienst; correspondentie crediteuren.

27-10-2020
2

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen w ijzigingen met betrekking tot
ingediende vorderingen plaatsgevonden.

14-04-2021
4

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben geen w ijzigingen
plaatsgevonden.

06-07-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt,
noch is de curator door derden in rechte betrokken.

23-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode zal de curator zich richten op verkoop van de activa en
debiteurenincasso.
Daarnaast zal de curator aanvangen met het onderzoek van de administratie,
het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het inventariseren van de
schuldenlast.

23-07-2020
1

Voortzetten debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.

27-10-2020
2

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond.

25-01-2021
3

Het onderzoek naar de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek is nog
gaande.

14-04-2021
4

Afronden debiteurenincasso.

06-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

23-07-2020
1

De curator streeft ernaar om het faillissement op korte termijn af te w ikkelen.

14-04-2021
4

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
6-10-2021

06-07-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking, correspondentie en telefonisch overleg met de bestuurder,
onderzoek stukken en verslaglegging.

23-07-2020
1

Verslaglegging.

27-10-2020
2

Verslaglegging.

25-01-2021
3

Verslaglegging.

14-04-2021
4

Verslaglegging.

06-07-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

