Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
02-04-2021
F.03/16/306
NL:TZ:0000008079:F001
20-09-2016

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr E.Ph. Roelofs

Algemene gegevens
Naam onderneming
SproLoo Expeditie NederLand B.V.

02-10-2018
7

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
SBI-code: 7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening
SBI-code: 4619 - Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
SBI-code: 47919- Detailhandel via postorderen internet in een algemeen
assortiment non-food

02-10-2018
7

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Onbekend, niet aangeleverd door bestuurder.

02-10-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

Boedelsaldo

02-10-2018
7

Boedelsaldo
€ 131,33

02-10-2018
7

Verslagperiode
van
4-4-2018

02-10-2018
7

t/m
2-10-2018
van
2-4-2019

03-10-2019
9

t/m
3-10-2019
van
3-10-2019

02-04-2020
10

t/m
2-4-2020
van
2-4-2020

02-10-2020
11

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

02-04-2021
12

t/m
2-4-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2 uur 9 min

8

1 uur 15 min

9

0 uur 30 min

10

0 uur 40 min

11

1 uur 5 min

12

0 uur 35 min

totaal

6 uur 14 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal in faillissement besteed: 25,15 uur.

02-10-2018
7

Totaal in faillissement besteed: 27,15 uur.

02-04-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enige aandeelhouder sinds 2 september 2013: SproLoo B.V.,
Middelw eg 17,
6191NC Beek. Bestuurder van Sproloo BV is Lodew ijk Ferdinand Hubertina
Spronk, geboren
op 28-09-1953 te Hoensbroek.

02-10-2018
7

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder klaagt over onterechte beslagleggingen zijdens de
belastingdienst, w elke het
faillissement in de hand zouden hebben gew erkt. De curator heeft de oorzaak
nog in
onderzoek.

02-10-2018
7

Voor de bevindingen inzake de oorzaak van het faillissement w ordt
kortheidshalve verw ezen naar het verslag in het faillissement van Sproloo
Transport Nederland BV NL:TZ:0000004693:F001. De oorzaak van onderhavig
faillissement vloeit voort hetzelfde onrechtmatige gedrag van de bestuurder.

02-04-2020
10

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

02-10-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

02-10-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-11-2016

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De exacte omvang is onduidelijk, er is nog geen boekhouding ter beschikking
gesteld. Voor zover er debiteuren zijn gew eest, lijken deze openbaar te zijn
verpand aan partij Alfa.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-10-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Omdat tot op heden de bestuurder niet heeft aangetoond dat er een
acceptabele boekhouding
is bijgehouden, moet er van w orden uitgegaan, dat het bestuur op dit punt in
gebreke is
gebleven.

02-10-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarcijfers over 2013 zijn in april 2015 gedeponeerd en dus na de termijn.
De cijfers over
2014 zijn niet gedeponeerd, dat had uiterlijk begin 2016 moeten gebeuren.
Ook op dit punt is
het bestuur dus in gebreke gebleven.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-10-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Deze kw estie w ordt verder opgepakt in samenhang met de verw ijten w elke de
bestuurder w orden gemaakt inzake het faillissement van Sproloo Transport
Nederland BV. Namens de boedel van Sproloo Transport Nederland BV is tot
beslaglegging en dagvaarding w egens
bestuurders aansprakelijkheid overgegaan. In afw achting van de
ontw ikkelingen in dat dossier, w orden de onderzoeken en acties in dit dossier
opgeschort.

Toelichting
Het het faillissement van Sproloo Transport Nederland BV
NL:TZ:0000004693:F001 in het onbehoorlijke bestuur in hoger beroep
definitief vastgesteld. Het faillissement van Sproloo Expeditie BV is hier een
direct gevolg van. De bestuurder kunnen dus in onderhavig faillissement
dezelfde verw ijten w orden gemaakt. Op dit moment w ordt getracht om de
vordering w elk is vastgesteld op de bestuurder in Sproloo Transport Nederland
BV te verhalen op de bestuurder. Gelet op de hoogte van de in rechte
vastgestelde vordering ( ruim € 1.700.000) en hetgeen bekend is over de
verhaalsmogelijkheden, is het niet opportuun om ook in onderhavig
faillissement een separate procedure op te starten. Na afronding van het
verhaal zullen besluiten w orden genomen over de toedeling van de kosten van
het verhaal en de opbrengsten ervan aan beide boedels.Daartoe zal alsdan
een voorstel w orden gedaan aan de rechter-commissaris.

Toelichting
Ten aanzien van de voortgang van de executie van de vordering w egens
onbehoorlijk bestuur van inzake het faillissement Sproloo Transport op de
bestuurder kan het volgende w orden gemeld. Er ligt executoriaal beslag op
tw ee aan de bestuurder in eigendom toebehorende panden. De eerste
hypotheekhouder heeft de executie overgenomen. Alvorens tot daadw erkelijke
executie over te gaan is getracht om met de bestuurder tot een vergelijk te
komen. Dat is niet gelukt. De eerste hypotheekhouder heeft haar
financieringen per 24 augustus 2020 opgezegd en heeft de executie van haar
vorderingen in gang gezet.

Toelichting
In februari 2021 heeft de executie plaatsgevonden van het eerste onroerend
goed. In mei 2021 zal het tw eede onroerend goed w orden geveild. De
bestuurder heeft via kort geding getracht om de executie tegen te houden,
maar zijn vorderingen zijn door de voorzieningenrechter afgew ezen. Of er
ruimte zal zijn voor betalingen aan schuldeiser Sproloo Transport zal
afhangen van de opbrengsten van de tw eede veiling.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-10-2018
7

02-04-2020
10

02-10-2020
11

02-04-2021
12

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 8.436,33

02-04-2020
10

Toelichting
Vorderingen UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 140.852,00

02-10-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 29.734,00

02-10-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.390,31

02-10-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

02-10-2018
7

16

02-04-2020
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.124,29

02-10-2018
7

€ 36.613,72

02-04-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In onderzoek.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-10-2018
7

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
Inmiddels heeft de rechtbank vonnis gew ezen op 28 maart 2018 in de
procedure tussen de bestuurder en de boedel van Sproloo Transport BV.
Vastgesteld is dat er
sprake is gew eest van bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder is
veroordeeld om
hierop - als voorschot- te voldoen een bedrag van € 1.777.688,83 vermeerderd
met rente
vanaf 3 mei 2017 en de proceskosten. Bestuurder heeft inmiddels hoger
beroep ingesteld. Hij heeft nog geen grieven ingediend.

02-10-2018
7

Door de bestuurder zijn grieven ingediend. De boedel heeft zich niet gesteld.
Het arrest van het hof w ordt afgew acht.

02-04-2019
8

Inmiddels heeft het hof op 30 april 2019 arrest gew ezen. Daarbij is het beroep
van de bestuurder tegen het vonnis verw orpen en het vonnis van de
rechtbank bekrachtigd. De
procedure is daarmee ten einde gekomen. De bestuurder is niet tot vrijw illige
betaling over gegaan. Executie is gestart tegen het vermogen van de
bestuurder.

03-10-2019
9

Na verhaal zullen besluiten w orden genomen over de toedeling van kosten en
opbrengsten aan de boedel van Sproloo Transport BV NL:TZ:0000004693:F001
en onderhavig faillissement. Daartoe zal alsdan een voorstel w orden gedaan
aan de rechter-commissaris. Op dit moment richt de incassering zich op het te
gelde maken van onroerend goed op naam van de bestuurder.

02-04-2020
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In afw achting van afronding van voornoemde procedure.

02-10-2018
7

In afw achting van afronding van voornoemde executie.

03-10-2019
9

10.3 Indiening volgend verslag
2-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

02-04-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

