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Algemene gegevens
Naam onderneming
Dynamic Producers B.V.

08-05-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamic Producers
B.V. (KvK: 61221376), statutair gevestigd te Ridderkerk en feitelijk gevestigd te
2676 LS Maasdijk aan het Honderdland 71.

08-05-2020
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een groothandel in
groente en fruit.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 1.438.144,00

€ 91.242,00

€ 1.028.468,00

2018

€ 3.433.641,00

€ -586.138,00

€ 471.709,00

2016

€ 3.383.166,00

€ 4.219,00

€ 1.095.315,00

2017

€ 4.853.037,00

€ 220.526,00

€ 1.355.168,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

08-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

08-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2020
1

€ 1.833,20

06-08-2020
2

€ 3.711,48

05-11-2020
3

€ 3.711,48

05-05-2021
5

€ 3.695,58

05-08-2021
6

€ 3.679,68

04-11-2021
7

€ 3.663,78

04-02-2022
8

€ 3.663,78

03-05-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-4-2020

08-05-2020
1

t/m
8-5-2020
van
9-5-2020

06-08-2020
2

t/m
6-8-2020
van
7-8-2020

05-11-2020
3

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
4

t/m
5-2-2021
van
6-2-2021

05-05-2021
5

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

05-08-2021
6

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

04-11-2021
7

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

04-02-2022
8

t/m
4-2-2022
van
5-2-2022
t/m
3-5-2022

Bestede uren

03-05-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

68 uur 48 min

2

44 uur 42 min

3

8 uur 12 min

4

34 uur 24 min

5

5 uur 12 min

6

2 uur 36 min

7

2 uur 42 min

8

2 uur 39 min

9

1 uur 18 min

totaal

170 uur 33 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dynamic Producers
B.V. is opgericht op 6 augustus 2014 en met ingang van 7 augustus 2014
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 61221376.
De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een groothandel in
groente en fruit.
Blijkens het Handelsregister heeft Dynamic Producers B.V. de volgende
bestuurders gehad:
06-08-2014 t/m 11-10-2015 : de heer Peter Dalm
12-10-2015 t/m heden : Purple Submarine Holding B.V. (KvK: 63912414)
De heer Peter Dalm is bestuurder van Purple Submarine Holding B.V. De
aandelen van Purple Submarine Holding B.V. w orden gehouden door de
Stichting Administratiekantoor Purple Montey (KvK: 69331073). De heer Peter
Dalm is tevens enig bestuurder van de Stichting Administratiekantoor Purple
Montey.
Bij vonnis d.d. 10 april 2020 is de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Purple Submarine Holding B.V. eveneens in staat van
faillissement verklaard met benoeming van Mr P.A. de Lange tot curator. De
curator verw ijs tevens naar de inhoud van het verslag van Purple Submarine
Holding B.V. (insolventienummer: F.10/20/152).

1.2 Lopende procedures

08-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend gew orden met lopende procedures w aar de
gefailleerde vennootschap partij in is.

08-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een aantal lopende verzekeringen. Er bestaat geen noodzaak
polissen te continueren, behoudens ter verzekering van activa.

08-05-2020
1

1.4 Huur
De curator is bekend gew orden met een in 2016 gesloten huurovereenkomst
voor de kantoorruimte te 2676 LS Maasdijk aan het Honderdland 71. Nader
onderzoek vindt nog plaats.

08-05-2020
1

In de onderhavige verslagperiode is de kantoorruimte opgeleverd aan de
verhuurder.

06-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Asset
Based Finance N.V. De gefailleerde vennootschap heeft blijkens het
faillissementsrekest vorderingen onbetaald gelaten van € 379.590,08 en €
538.947,83 die verband houden met verstrekte financieringen.

08-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

08-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

08-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

16-4-2020

4

indien en voor zover vereist ontslagen

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met het personeel en het UW V.

08-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

08-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster.

08-05-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 4.291,87

totaal

€ 4.291,87

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een kantoorinventaris aangetroffen.

08-05-2020
1

In de onderhavige verslagperiode is de kantoorinventaris (m.u.v. een Porsche
bureaustoel en een vijftal zeefdrukken) onderhands verkocht en geleverd. De
Porsche bureaustoel en zeefdrukken w orden in de aankomende
verslagperiode geveild door BVA.

06-08-2020
2

In onderhavige verslagperiode zijn de Porsche bureaustoel en zeefdrukken
geveild door BVA. De veilingopbrengst bedraagt € 2.174,37.

05-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de bodemzaken, althans de verkoopopbrengst daarvan,
opvorderen ex de artikelen 57 Fw jo 21 IW 1990.

08-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en onderzoek.

08-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend gew orden met voorraden of onderhanden w erk.

08-05-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator is niet bekend gew orden met andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

08-05-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is (nog) niet bekend gew orden met vorderingen op debiteuren.
Nader onderzoek vindt nog plaats.

08-05-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

08-05-2020
1

Ondanks de aan banken verzonden uitnodigingen daartoe is er nog geen
sprake van een door een bank ingediende vordering. De ABN AMRO Bank N.V.
zal (als aanvrager van het faillissement) naar verw achting w el een vordering
hebben. De curator verw ijst naar punt 1.5 van onderhavig verslag.

€ 342.966,55

06-08-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de onderhavige verslagperiode heeft ABN AMRO Bank een vordering
ingediend ten bedrage van € 342.966,55.

5.2 Leasecontracten
De curator is (nog) niet bekend gew orden met lopende leaseovereenkomsten.

08-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen.

08-05-2020
1

ABN AMRO Bank berichtte de curator een pandrecht te hebben gevestigd op de
inventaris, voorraden en vorderingen.

06-08-2020
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
separatistenpositie pretenderen.

08-05-2020
1

ABN AMRO Bank heeft zich bij de curator gemeld als separatist.

06-08-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

08-05-2020
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

08-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd.

08-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 423,50

06-08-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corresponderen met banken.

08-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van voortzetting in faillissement is geen sprake.

08-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

08-05-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een met de curator overeengekomen doorstart is geen sprake.

08-05-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

08-05-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

08-05-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nader onderzoek vindt plaats.

08-05-2020
1

Nader onderzoek vindt nog plaats.

06-08-2020
2

Nader onderzoek vindt nog plaats.

05-11-2020
3

Nader onderzoek vindt nog plaats.

05-02-2021
4

De curator verw acht dat het onderzoek naar de administratie de komende
verslagperiode zal w orden afgerond.

05-05-2021
5

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

05-08-2021
6

In de administratie van Dynamic Producers B.V. bevonden zich facturen w elke
bij ABN AMRO Asset Based Finance (hierna: ABN AMRO) zijn ingediend ter
verkrijging van liquiditeit. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel
van deze bij ABN AMRO ingediende facturen vals is, althans enige grondslag
voor het opstellen van de betreffende facturen ontbreekt.

04-11-2021
7

Gevolg daarvan is onder andere dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 17-10-2019
2017: 20-05-2019
2016: 21-03-2017
2015: 14-04-2016

08-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

08-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2014 opgericht. Zoals het zich laat aanzien is een
eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting verjaard.
Daarnaast bedraagt het geplaatst kapitaal slechts € 100,00. Ook gezien het
beperkte belang zal in beginsel geen nader onderzoek naar nakoming van de
stortingsverplichting plaatsvinden.

08-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

08-05-2020
1

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

06-08-2020
2

Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

05-11-2020
3

Toelichting

05-02-2021
4

Nader onderzoek vindt nog plaats.

Toelichting

05-05-2021
5

De curator verw acht dat het onderzoek naar de administratie de komende
verslagperiode zal w orden afgerond.

Toelichting

05-08-2021
6

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

Ja

04-11-2021
7

Toelichting
Naast het feit dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht is er tevens sprake
van niet (tijdig) gedeponeerde jaarrekeningen.
Nu het bestuur niet voldaan heeft aan haar verplichtingen ex art. 2:394 en
2:10 BW staat vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk vervuld heeft en
w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak
is gew eest van het faillissement.
De komende verslagperiode zal de curator de mogelijkheden onderzoeken om
tot een buitengerechtelijke regeling te komen w elke recht doet aan de situatie.

Ja

04-02-2022
8

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aangeschreven en daarbij aangegeven dat hij
voornemens is de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het deficit c.q.
boedeltekort. Vervolgens heeft er een bespreking met de bestuurder
plaatsgevonden.
De bestuurder betw ist aansprakelijkheid. In het kader van een mogelijk te
treffen minnelijke regeling zegde de bestuurder de curator toe om (zonder
erkenning van enige vorm van aansprakelijkheid) over te zullen gaan tot het
doen van een voorstel tegen finale kw ijting. De curator is thans in afw achting
van dat voorstel.

Ja
Toelichting
Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.

7.6 Paulianeus handelen

03-05-2022
9

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

08-05-2020
1

Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

In onderzoek

06-08-2020
2

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-11-2020
3

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-02-2021
4

Toelichting
Nader onderzoek vindt nog plaats.

In onderzoek

05-05-2021
5

Toelichting
De curator verw acht dat het onderzoek naar de administratie de komende
verslagperiode zal w orden afgerond.

In onderzoek

05-08-2021
6

Toelichting
Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

Toelichting

04-11-2021
7

Van paulianeus handelen w aarbij de curator rechten jegens derden (anders
dan de bestuurder) kan doen gelden is (nog) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depotdata jaarrekeningen.

08-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

08-05-2020
1

De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de mogelijke vordering van het UW V in verband met mogelijk over te
nemen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

08-05-2020
1

De Belastingdienst dient haar vordering nog kenbaar te maken.

€ 26.848,00

05-11-2020
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt ten
bedrage van € 26.848,00.

€ 146.901,00

04-02-2022
8

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft de Belastingdienst een aanvullende
vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 120.053,00. De totale vordering
van de Belastingdienst komt daarmee thans uit op € 146.901,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

08-05-2020
1

Het UW V dient haar mogelijke vordering nog kenbaar te maken.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere crediteuren met een preferente vordering bij
de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-05-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

08-05-2020
1

4

06-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.013.793,23

08-05-2020
1

€ 1.357.019,66

06-08-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

08-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

08-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

08-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

08-05-2020
1

verkoop activa;
onderzoek doen naar de administratie;
onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
onderzoeken van rechten van derden;
het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

06-08-2020
2

veilen resterende activa;
nader onderzoek doen naar de administratie;
onderzoek naar mogelijke andere vermogensbestanddelen;
nader onderzoeken van rechten van derden;
het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek naar de
administratie prioriteit.

05-11-2020
3

De volgende verslagperiode geniet het afronden van het onderzoek naar de
administratie prioriteit. De bevindingen zullen met de bestuurder w orden
besproken.

05-02-2021
4

De curator verw acht dat het onderzoek naar de administratie de komende

05-05-2021

verslagperiode zal w orden afgerond. Vervolgens zullen de bevindingen
daarvan met de bestuurder w orden besproken.

5

Het onderzoek naar de administratie zal de komende verslagperiode w orden
afgerond.

05-08-2021
6

De komende verslagperiode zal overleg met de bestuurder plaatsvinden, zulks
mede om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een buitengerechtelijke
regeling te komen w elke recht doet aan de situatie.

04-11-2021
7

In het kader van een mogelijk te treffen minnelijke regeling zegde de
bestuurder de curator toe om (zonder erkenning van enige vorm van
aansprakelijkheid) over te zullen gaan tot het doen van een voorstel tegen
finale kw ijting. De curator is thans in afw achting van dat voorstel.

04-02-2022
8

Nader overleg tussen de curator en de bestuurder vindt nog plaats.

03-05-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

08-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2022

03-05-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

Bijlagen
Bijlagen

08-05-2020
1

