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Algemene gegevens
Naam onderneming
Skippy-Rent Attractie- en Partyverhuur B.V.

31-07-2020
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Harderw ijk,
vestigingsadres te (3771 PP) Barneveld aan de W encopperw eg 20,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08123235.

31-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Verhuur van tenten, attracties en partybenodigdheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 2.817.270,00

€ 64.044,00

€ 1.769.164,00

2019

€ 2.953.028,00

€ -604.209,00

€ 2.213.794,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

31-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

31-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 47.500,00

31-07-2020
1

€ 68.700,00

30-10-2020
2

€ 46.388,75

12-02-2021
3

€ 46.388,75

11-05-2021
4

€ 46.388,75

27-07-2021
5

€ 46.388,75

03-11-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-7-2020

31-07-2020
1

t/m
25-7-2020
van
26-7-2020

30-10-2020
2

t/m
24-10-2020
van
25-10-2020

12-02-2021
3

t/m
10-2-2021
van
11-2-2021

11-05-2021
4

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

27-07-2021
5

t/m
25-7-2021
van
26-7-2021

03-11-2021
6

t/m
31-10-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

76 uur 12 min

2

49 uur 48 min

3

23 uur 54 min

4

6 uur 54 min

5

8 uur 42 min

6

6 uur 12 min

totaal

171 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van Skippy-Rent Attractie- en Partyverhuur
B.V. (hierna: 'Skippy-Rent') is de besloten vennootschap PDR Group B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van PDR Group B.V. is de heer P. de Ruiter.

31-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

31-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De met de bedrijfsvoering samenhangende verzekeringen zijn beëindigd.

31-07-2020
1

Verslag 2:
Met de verzekeringsadviseur w ordt overleg gevoerd over de financiële
afw ikkeling van de verzekeringen.

30-10-2020
2

1.4 Huur
Skippy-Rent huurt een bedrijfshal aan het adres Zw ollew eg 6 D te Barneveld,
tw ee opslagruimten aan het adres Garderbroekerw eg 29 te Voorthuizen en
een opslagruimte aan het adres Strandgaperw eg 26 te Biddinghuizen. De
huurovereenkomsten zijn opgezegd met inachtneming van de termijn als
bedoelt in artikel 39 Fw .

31-07-2020
1

Verslag 2:
De gehuurde opslagruimten zijn ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd.

30-10-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaken van het faillissement zijn door de bestuurder van de
vennootschap als volgt toegelicht.
a. De ondernemingsactiviteiten van Skippy-Rent bestonden uit de verhuur
van benodigdheden (tenten, attracties, meubilair, decoratie,
geluidsinstallaties, terreininrichting e.d.) voor feesten, evenementen en
festivals.
b. De onderneming van Skippy-Rent is per 1 januari 2019 door de huidige
(middellijk) bestuurder en aandeelhouder gekocht. De koopprijs is voor
het grootste gedeelte gefinancierd door de Coöperatieve Rabobank U.A.
c. Als gevolg van de met het COVID19-virus samenhangende lockdow n per
medio maart 2020 is vrijw el de gehele omzet van Skippy-Rent in één
keer w eggevallen.
d. Herstel van de activiteiten op het gebied van festivals en evenementen
viel niet te voorzien voor april 2021.
e. Bij die stand van zaken heeft de bestuurder en aandeelhouder de
conclusie moeten trekken dat Skippy-Rent niet aan haar verplichtingen
kon blijven voldoen. In verband daarmee heeft de vennootschap een
eigen faillissementsaangifte ingediend.

31-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

31-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

31-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-7-2020

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De salarisaanspraken van de w erknemers w orden overgenomen door het
UW V.

31-07-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Skippy-Rent heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris en voorraden

€ 12.500,00

€ 24.200,00

totaal

€ 12.500,00

€ 24.200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

31-07-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Skippy-Rent bestaan uit de bedrijfsinventaris, verhuur
vloot- en rollend materieel.

31-07-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsinventaris rust het bodemvoorrecht van de fiscus.

31-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen en voorraden zijn verkocht voor een bedrag van €
290.000,--, w aarbij de opbrengst van de bodemzaken (€ 12.500,--) is betaald
op de faillissementsrekening en de opbrengst van de niet bodemzaken (€
277.500,--) is betaald aan de pandhouder (zie hierna onder 5.1).
Met de pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen van € 20.000,-exclusief btw (€ 24.200,-- inclusief btw ).

31-07-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder 3.5.

31-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriële activa en goodw ill

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In samenhang met de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn de immateriële
activa en de goodw ill verkocht voor een bedrag van € 35.000,--.

3.9 Werkzaamheden andere activa

31-07-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenadministratie maakt melding van een van een totaalbedrag van
vorderingen op debiteuren van € 101.298,83.

31-07-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Met betrekking tot de vorderingen op debiteuren maken tw ee financiers (zie
hierna onder 5.3) aanspraak op een eerste pandrecht. De curator heeft de
betreffende partijen uitgenodigd zich gedocumenteerd uit te laten over hun
onderlinge positie c.q. rangorde.

31-07-2020
1

Verslag 2:
De beide financiers zijn het onderling eens gew orden over de rangorde van
hun pandrechten, in die zin dat Florijn Nederland B.V. het eerste pandrecht van
Rabobank U.A. op de vorderingen heeft erkend. Rabobank geeft de inning van
de vorderingen een vervolg.

30-10-2020
2

Verslag 3:
De inning van de vorderingen op debiteuren is nog niet afgerond.

12-02-2021
3

Verslag 4:
Bij Rabobank is navraag gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot
de inning van de vorderingen. De bank heeft laten w eten dat die inning de
aandacht heeft maar nog niet is afgerond.

11-05-2021
4

Verslag 5:
Rabobank is gevraagd een update te geven met betrekking tot de inning van
de vorderingen op debiteuren.

27-07-2021
5

In overleg met de assurantietussenpersoon w ordt onderzocht of aanspraak
bestaat op restitutie van verzekeringspremies.
Verslag 6:
Rabobank heeft laten w eten dat de inning van de vorderingen op debiteuren
naar verw achting binnen afzienbare termijn zal w orden afgerond.
De assurantietussenpersoon heeft aangekondigd op korte termijn de analyse
met betrekking tot de eventuele restitutie van verzekeringspremies aan te
zullen leveren.

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

03-11-2021
6

€ 791.737,37

31-07-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ondernemingsactiviteiten w erden gefinancierd door Coöperatieve Rabobank
U.A. Daarnaast is een financiering verstrekt door de besloten vennootschap
Florijn Nederland B.V.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een aantal financial leaseovereenkomsten. Deze zullen in
overleg met de leasemaatschappij w orden afgew ikkeld.

31-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten gunste van de Rabobank zijn pandrechten gevestigd op de
bedrijfsmiddelen en vorderingen op debiteuren. Het door Florijn Nederland B.V.
ingeroepen zekerheidsrecht beperkt zich tot de vorderingen op debiteuren. Zie
met betrekking tot de verdere afw ikkeling punt 4.2.

31-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 2:
Zie onder 4.2.

30-10-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

31-07-2020
1

5.6 Retentierechten
De verhuurder van de locatie te Voorthuizen doet ten aanzien van de aldaar
opgeslagen goederen een beroep op retentierecht. Dit beroep w ordt door de
curator betw ist. Met de verhuurder w ordt overleg gevoerd over een minnelijke
oplossing.

31-07-2020
1

Verslag 2:
Met de verhuurder van de locatie te Voorthuizen is overeenstemming bereikt
over de vrijgave van de opgeslagen goederen.

30-10-2020
2

5.7 Reclamerechten
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

31-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 35.000,00
Toelichting
Zie onder 3.5.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

31-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van mogelijkheden tot voortzetten van de onderneming is niet gebleken.

31-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart van de volledige onderneming is geen sprake.

31-07-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding van de vennootschap zal in de komende verslagperiode
w orden onderzocht.

31-07-2020
1

Verslag 2:
Onderzoek naar de boekhouding van de vennootschap is nog niet afgerond en
w ordt in de komende verslagperiode voortgezet.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande en zal naar verw achting in
de komende verslagperiode w orden afgerond.

12-02-2021
3

Verslag 4:
Zie onder 7.8.

11-05-2021
4

Verslag 5:
In de periode voorafgaand aan het faillissement is de administratie omgezet
naar een andere server. Daarbij is een aanzienlijk deel van de administratie
verloren gegaan. Op basis van lokaal (op de aanw ezige pc's) opgeslagen
documenten is een deel van de ontbrekende administratie alsnog in kaart
gebracht. De curator beraadt zich op de eventuele consequenties van de
toestand w aarin de boekhouding zich bevindt.

27-07-2021
5

Verslag 6:
Het onderzoek naar de toestand van de administratie en het beraad op de
consequenties daarvan zal in de komende verslagperiode w orden afgerond.

03-11-2021
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeerd op 1 april 2020.

31-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

31-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 10 maart 2004 zodat een eventuele
vordering tot volstorting van de aandelen - mocht daarvan sprake zijn - is
verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.

Toelichting
Verslag 3:
In samenhang met het onderzoek naar de boekhouding zal ook het onderzoek
naar eventueel onbehoorlijk bestuur w orden vervolgd.

Toelichting
Verslag 4:
Zie onder 7.8.
Nee

31-07-2020
1

30-10-2020
2

12-02-2021
3

11-05-2021
4

27-07-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur w ordt naar verw achting in
de komende verslagperiode afgerond.

Toelichting
Verslag 6:
Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur is nog niet voltooid. De
curator streeft er naar het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

7.6 Paulianeus handelen

03-11-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

31-07-2020
1

In onderzoek

30-10-2020
2

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen w ordt in de komende
verslagperiode voortgezet.
In onderzoek

12-02-2021
3

Toelichting
Verslag 3:
In samenhang met de andere rechtmatigheidsvraagstukken zal ook het
onderzoek naar eventueel paulianeus handelen w orden voortgezet.
In onderzoek

11-05-2021
4

Toelichting
Verslag 4:
Zie onder punt 7.8.
In onderzoek

27-07-2021
5

Toelichting
Verslag 5:
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen w ordt naar verw achting in
de komende verslagperiode afgerond.
Nee
Toelichting
Van paulianeuze transacties is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-11-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

31-07-2020
1

Verslag 2:
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Zie onder 7.1, 7.5 en 7.6

12-02-2021
3

Verslag 4:
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn vragen voorgelegd aan de
bestuurder van de vennootschap. Naar aanleiding van de beantw oording van
die vragen is de bestuurder uitgenodigd voor nader overleg, dat in de
komende verslagperiode zal plaatsvinden.

11-05-2021
4

Verslag 5:
In het kader van het rechtsmatigheidsonderzoek is overleg gevoerd met de
bestuurder van de vennootschap, in aanw ezigheid van diens adviseurs. De
uitkomst van dat overleg w ordt betrokken bij de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

27-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet ingediend.

31-07-2020
1

€ 70.157,94

12-02-2021
3

€ 74.924,72

27-07-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet ingediend.

31-07-2020
1

€ 274.430,00

30-10-2020
2

€ 274.531,00

12-02-2021
3

€ 277.482,00

27-07-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 94.960,18

31-07-2020
1

12-02-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

31-07-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de crediteurenadministratie hebben 108 crediteuren een vordering op
Skippy-Rent.

31-07-2020
1

51

30-10-2020
2

66

12-02-2021
3

73

27-07-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens de crediteurenadministratie is sprake van een totaalbedrag aan
openstaande vorderingen op Skippy-Rent van € 362.593,79.

31-07-2020
1

€ 273.384,39

30-10-2020
2

€ 326.851,91

12-02-2021
3

€ 340.132,28

11-05-2021
4

€ 360.018,66

27-07-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

31-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Met de pandhouder zal overleg w orden gevoerd over de inning van de
vorderingen op debiteuren.
- Er zal onderzoek w orden gedaan naar de administratie, eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid en eventueel paulianeus handelen.

31-07-2020
1

Verslag 2:
Het onderzoek naar de administratie, eventuele bestuurdersaansprakelijkheid
en eventueel paulianeus handelen w ordt in de komende verslagperiode
vervolgd.

30-10-2020
2

Verslag 3:
Het onderzoek naar de rechtmatigheidsvraagstukken w ordt vervolgd.

12-02-2021
3

Verslag 4:
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt vervolgd en zo mogelijk in de komende
verslagperiode afgerond.

11-05-2021
4

Verslag 5:
- Afronding van de inning van de vorderingen op debiteuren door Rabobank.
- Afronding van (het onderzoek naar) de restitutie van verzekeringspremies.
- Vervolg onderzoek boekhouding, onbehoorlijk bestuur en eventueel
paulianeus handelen.

27-07-2021
5

Verslag 6:
Het streven is erop gericht de nog openstaande punten (inning van de
vorderingen op debiteuren door Rabobank, het onderzoek naar de eventuele
restitutie van verzekeringspremies en het onderzoek naar de boekhouding
en eventueel onbehoorlijk bestuur) in de komende verslagperiode af te
ronden.

03-11-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

31-07-2020
1

Nog niet bekend.

12-02-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-11-2021
6

