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Algemene gegevens
Naam onderneming
SPARR Finance B.V.

24-12-2019
1

Gegevens onderneming
Uit het Handelsregister blijkt dat SPARR Finance is gevestigd aan het adres
Galvanistraat 15 te Dordrecht. Feitelijk is zij gevestigd aan het adres
Galvanistraat 7 te Dordrecht. Op dat adres is haar naam op de gevel vermeld
en dat adres w ordt door haar gehuurd.

24-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De bestuurders van SPARR Finance vertelden dat SPARR Finance een
onderneming exploiteerde die zich heeft toegelegd op de handel in
geldleningen aan het midden- en kleinbedrijf. Zij had de leningen niet op haar
eigen balans staan maar fungeerde als 'broker'.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 0,00

2018

€ 80.331,00

€ -1.029.965,00

€ 215.149,00

2019

€ 374.040,00

€ -193.155,00

€ 591.315,00

Toelichting financiële gegevens

24-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële administratie is nog niet aan de curator verstrekt. Kort voor de
indiening van het eerste verslag is telefonisch aan de curator medegedeeld dat
de financiële administratie bijna gereed is. De omzetgegevens zijn telefonisch
aan hem verstrekt.

24-12-2019
1

De administratie is aan de curator verstrekt. Zie verder hoofdstuk 7 van dit
verslag.

23-06-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-12-2019
1

Toelichting
Er w aren drie personeelsleden bij SPARR Finance in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Er is in de eerste verslagperiode geen boedelsaldo gerealiseerd.
€ 363,00

22-12-2020
5

Verslagperiode
van
24-12-2019

23-03-2020
2

t/m
22-3-2020
van
23-3-2020

23-06-2020
3

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

23-09-2020
4

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020
t/m
21-12-2020

Bestede uren

22-12-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 24 min

2

21 uur 42 min

3

6 uur 0 min

4

11 uur 18 min

5

9 uur 30 min

totaal

62 uur 54 min

Toelichting bestede uren
De uren in de eerste verslagperiode bestonden voornamelijk uit
inventariserende w erkzaamheden en w erkzaamheden die verband hielden met
het ingediende verzetschrift.

24-12-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
SPARR Finance heeft tw ee bestuurders, namelijk DEES Holding B.V. en T & P
Holding B.V. De bestuurders van deze vennootschappen zijn respectievelijk de
heer J.W .H. (John) Sparreboom en de heer P.J.J. (Jurjen) Bron.

24-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

24-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

24-12-2019
1

1.4 Huur
Er is een huurovereenkomst aangetroffen. De huurovereenkomst is opgezegd.

24-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Bron en de heer Sparreboom vertelden de curator dat de oorzaak van
het faillissement is gelegen in het feit dat de financier van de krediet (w aar
SPARR Finance in handelde) de samenw erking heeft beëindigd. De curator
heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en verw ijst daarvoor naar
hoofdstuk 7 van dit verslag. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

24-12-2019
1

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat er ten tijde van de faillietverklaring drie
personeelsleden in dienst w aren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

24-12-2019
1

Toelichting
Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat er 12 actieve
loonheffingsnummers zijn gew eest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-11-2019

3

Het personeel is kort na de faillietverklaring ontslag aangezegd.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden met betrekking tot het personeel. De
curator zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7
van dit verslag) w el onderzoek doen naar de dienstverbanden en het inzetten
van het personeel voor gelieerde vennootschappen.

24-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

24-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

24-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 300,00

totaal

€ 300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen. De heer Sparreboom en de heer Bron
hebben de curator verteld dat deze bedrijfsmiddelen eigendom zijn van DEES
Holding B.V. De curator zal dit onderzoek nadat de financiële administratie aan
hem is verstrekt.

24-12-2019
1

In de tw eede verslagperiode is gebleken dat SPARR Finance w el
bedrijfsmiddelen in bezit heeft. Een groot deel daarvan is niet aangetroffen. De
bestuurders hebben aangeboden een bod te doen op de inventaris, maar
ondanks herhaaldelijke verzoeken hebben zij dat bod niet gedaan. De curator
zal hen nog korte tijd gelegenheid geven een bod uit te brengen, voordat hij
inspanningen zal verrichten om de bedrijfsmiddelen te verzamelen en
verkopen.

23-03-2020
2

De bedrijfsmiddelen zijn in de derde verslagperiode nog niet verkocht. Een deel
daarvan is ook nog niet gelokaliseerd.

23-06-2020
3

Een zeer beperkt deel van de bedrijfsmiddelen is aangetroffen en verkocht. De
koopsom is nog niet voldaan. De overige bedrijfsmiddelen zijn zoekgeraakt of
bevinden zich onder de bestuurder(s). De bestuurders zijn verzocht de zaken
aan de curator af te geven.

23-09-2020
4

De koopsom van een deel van de aangetroffen bedrijfsmiddelen is voldaan.
De curator beschikt nog altijd niet over de volledige activa. De curator
overw eegt rechtsmaatregelen te treffen.

22-12-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering w aarvoor het bodemvoorrecht kan
w orden uitgeoefend. Er zijn echter (nog) geen bodemzaken aangetroffen.

24-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal op basis van de financiële administratie beoordelen of SPARR
Finance eigenaar is van bedrijfsmiddelen.

24-12-2019
1

De curator zal zich ervoor inspannen dat de bedrijfsmiddelen w orden verkocht.

23-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen voorraad of onderhanden w erk aangetroffen.

24-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

24-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Er zijn (nog) geen andere activa aangetroffen.

24-12-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

24-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
In de eerste verslagperiode zijn geen debiteurenvorderingen aangetroffen. De
curator zal - nadat de financiële administratie aan hem is verstrekt onderzoeken of SPARR Finance debiteurenvorderingen heeft.

24-12-2019
1

Uit de administratie blijkt niet van debiteurenvorderingen.

23-03-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de financiële administratie beoordelen zodra die beschikbaar is.

24-12-2019
1

Er resteren geen w erkzaamheden.

23-03-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 140,92

24-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
SPARR Finance bankierde bij ABN AMRO. Uit de bankafschriften is gebleken van
een debetsaldo van € 140,92.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft (nog) geen leasecontracten aangetroffen.

24-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

24-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er is geen schuldeiser die de positie van separatist heeft.

24-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op een eigendomsvoorbehoud
hebben gedaan.

24-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep op een recht van retentie hebben
gedaan.

24-12-2019
1

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

24-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Er zijn geen boedelbijdrages aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

24-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het is de curator gebleken dat SPARR Finance in 2019 geen activiteiten had.
Het w as derhalve ook niet mogelijk om de onderneming voort te zetten.

24-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

24-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

24-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld die zijn geïnteresseerd in
een doorstart van de onderneming van SPARR Finance.

24-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

24-12-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is nog geen financiële administratie aan de curator verstrekt. De curator zal
onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-12-2019
1

In de tw eede verslagperiode is een Excelbestand aan de curator verstrekt. Dit
Excelbestand bevat een grootboekadministratie en een w inst- en
verliesrekening voor de jaren 2018 en 2019. De curator zal de administratie
beoordelen nadat hij alle – voor het rechtmatigheidsonderzoek – relevante
gegevens heeft verzameld.

23-03-2020
2

De curator heeft de administratie beoordeeld. Deze is op meerdere punten
onvolledig. De administratie van de inzet van het personeel is (deels) pas
achteraf opgesteld en geeft daarom mogelijk ook een onjuist beeld. De
curator is echter van oordeel dat de rechten en verplichtingen op hoofdlijnen
w el gekend kunnen w orden.

22-12-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Indien sprake is van een verlengd
boekjaar 2017, w as dat ook nog niet verplicht. Het is de curator nog niet
gebleken dat sprake w as van een verlengd boekjaar.

24-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven.

24-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal is € 1,00. De curator zal hier geen onderzoek naar
verrichten.

24-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft de w ijze w aarop de bestuurders hun taak hebben vervuld in
onderzoek. Zijn aandacht gaat daarbij uit naar de (vooralsnog ontbrekende)
financiële administratie, de deponering van de jaarrekening 2017, de inzet van
personeel door SPARR Finance en de verhouding tussen de kosten en de
omzet. SPARR Finance heeft relatief veel geïnvesteerd in sponsorcontracten. Zij
w as hoofdsponsor van Fortuna Sittard en strategisch partner van Feyenoord.
De kosten daarvan zijn een veelvoud van de door haar gerealiseerde omzet en
de curator heeft in onderzoek of de bestuurders van SPARR Finance w isten of
redelijkerw ijze hadden behoren te begrijpen dat SPARR Finance de uit de
sponsorcontracten voortvloeiende verplichtingen niet zou nakomen.

Toelichting
In de tw eede verslagperiode heeft de curator informatie bij derden
opgevraagd. Deze informatie heeft hij nog niet gekregen. Nadat alle relevante
informatie is verzameld, zal het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

Toelichting
In de derde verslagperiode is nog niet alle relevante informatie aan de curator
verstrekt.

Toelichting
De curator heeft de gevraagde informatie niet verkregen en besloten het
onderzoek op basis van de beschikbare informatie af te ronden. Hij heeft zijn
voorlopige bevindingen met de bestuurders gedeeld en hen in de gelegenheid
gesteld om daarop te reageren.
Ja

24-12-2019
1

23-03-2020
2

23-06-2020
3

23-09-2020
4

22-12-2020

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft geconcludeerd dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. In de visie van de curator zijn de bestuurders namens
SPARR Finance verplichtingen aangegaan, terw ijl zij hadden moeten voorzien
dat die verplichtingen niet nagekomen konden w orden.

5

SPARR Finance heeft gedurende haar tw eejarig bestaan een omzet van €
80.331,51 gerealiseerd. De door haar gemaakte kosten zijn zo ver verw ijderd
van deze omzet, dat een redelijk handelend en bekw aam bestuurder deze
kosten (in de visie van curator) niet had gemaakt, zonder een concreter
vooruitzicht op meer omzet of een investeerder die de kosten kon dragen.
Het totale contractbelang van drie sponsorcontracten (Feyenoord, Fortuna en
Sports Exposure) beloopt € 2.462.500,00 (in het faillissement ingediende
vordering is € 1.338.051,48). Verder realiseerde SPARR Finance aanzienlijke
loonkosten (€ 495.735,68), autokosten (€ 89.603,88), computerkosten (€
79.450,80), huisvestingskosten (€ 130.299,75), etc.
De bestuurders hebben de aansprakelijkheid gemotiveerd betw ist. Zij
hebben gesteld dat investeringen beperkter w aren, omdat er aanvullende
afspraken zijn gemaakt over een korte contractduur. Verder hebben zij
gesteld dat de schuldeisers volledige betaling zouden hebben ontvangen
indien de onderneming van het gelieerde Stipt Payroll B.V. conform de
verw achtingen zou zijn verkocht. Deze vennootschap is op 19 maart 2019
gefailleerd. Verder hebben zij gesteld dat er concrete verw achtingen
bestonden op een hogere omzet, maar dat een contractopzegging (buiten
hun schuld om) de onderneming heeft stilgelegd. De curator heeft in het
verw eer en de onderbouw ing daarvan geen aanleiding gezien om zijn
standpunt te herzien.
Kort voor het indienen van dit verslag hebben de bestuurders gelegenheid
gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken. De curator zal kennis
nemen van deze informatie en bezien of dat aanleiding geeft zijn standpunt
te herzien. Indien dat niet het geval is, zal hij een beslissing nemen over het
al dan niet treffen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-12-2019
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode is niet gebleken van paulianeus verrichte
rechtshandelingen.

Toelichting
In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet.

23-03-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de tw eede verslagperiode w orden
verricht. De curator verw acht het onderzoek in de derde verslagperiode af te
ronden, maar hij is voor het aanleveren van informatie afhankelijk van derden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-12-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de tw eede verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2019
1

In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. De curator is afhankelijk van informatie van derden, die hij nog niet
volledig heeft verkregen.

23-06-2020
3

In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek zoveel mogelijk
w orden afgerond.

23-09-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.578,00

23-03-2020
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.076,00

24-12-2019
1

€ 217.111,00

23-03-2020
2

€ 225.382,00

23-06-2020
3

€ 225.260,00

23-09-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.316,15

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-03-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

24-12-2019
1

9

23-03-2020
2

11

23-06-2020
3

13

23-09-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.503,00

24-12-2019
1

€ 1.363.062,40

23-03-2020
2

€ 1.390.612,00

23-06-2020
3

€ 2.218.871,97

23-09-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is nog niet bekend

23-06-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De vorderingen zullen w orden geplaatst.

23-06-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

24-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

24-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de tw eede verslagperiode zal de curator de financiële administratie
onderzoeken en een aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-12-2019
1

In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Daarnaast zal de inventaris w orden verkocht en (indien nodig)
w orden verzameld/opgeëist.

23-03-2020
2

In de vierde verslagperiode zal de nodige informatie zoveel mogelijk w orden
verzameld en het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet. Verder zal de
inventaris zoveel mogelijk w orden verkocht.

23-06-2020
3

De vijfde verslagperiode zal voornamelijk in het teken staan van de afronding
van het rechtmatigheidsonderzoek. Indien dit mogelijk blijkt te zijn, zal de
verdere activa w orden verkocht.

23-09-2020
4

In de zesde verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
definitief afronden en een beslissing nemen over het al dan niet treffen van
rechtsmaatregelen.

22-12-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.

24-12-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'Plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen

24-12-2019
1

