OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
nummer

Gegevens gefailleerde

Faillissementsnummer
Datum uitspraak CMGl, CMC, CMGr,
CF, CD , CE, CAD en CS (“Eerste
Faillissementsdatum”)
Datum uitspraak CH
(“Tweede Faillissementsdatum”)
Curator
Rechter-commissaris
Activiteiten

Laatst bekende jaaromzet
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Totaal bestede uren
Saldo van de faillissementsrekening
per het einde van de verslagperiode

9 –11 januari 2021

: Corrino Holding B.V. (CH)
Corrino Media Global B.V. (CMGl)
Corrino Media Corporation B.V. (CMC)
Corrino Media Group B.V. (CMGr)
Corrino Film B.V. (CF)
Corrino Drama B.V. (CD)
Corrino Entertainment B.V. (CE)
Corrino Art Department B.V. (CAD)
Corrino Services B.V. (CS)
: C/13/18/183 tot en met C/13/18/190 en
C/13/18/233
: 5 juni 2018

: 10 juli 2018
: mr. P.J. Bos
: mr. W.M. de Vries
(voorheen mr. W.F. Korthals Altes)
: het exploiteren van een media- en
productieonderneming gespecialiseerd in het
produceren en bewerken van films en video’s en
het produceren van entertainmentevents,
muziekfestivals
: CMGr, CF, CD , CE, CAD en CS (geconsolideerd):
€ 4.450.927 (conceptcijfers 2017)
: 16 augustus 2020 tot en met 11 januari 2021
: 30 uren en 30 minuten
: 1285 uren en 48 minuten
: € 6.352,47

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van
de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat
de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van
voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk
dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Geconsolideerde afwikkeling
In verband met de onderlinge verwevenheid van de faillissementen heeft de rechter-commissaris
ermee ingestemd dat de faillissementen geconsolideerd worden afgewikkeld.
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Tekst uit eerste verslag:
Corrino Holding B.V. (CH)
Gefailleerde is opgericht op 1 februari 2016. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 65227999 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
285,-. Bestuurders van gefailleerde zijn de heer M.J. Fedun en
mevrouw J.M. van Diepen. De bedrijfsomschrijving van Corrino Holding
B.V. luidt: “Financiële holdings; Holdingmaatschappij”. Tot 10
januari 2018 was de heer A.A. Meijs tevens bestuurder van
gefailleerde. De aandelen worden gehouden door Fedun (33,33%), Van
Diepen (33,33%) en Meijs (33,33%).
Corrino Media Global B.V. (CMGl)
Gefailleerde is opgericht op 1 februari 2016. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 65229711 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
300,-. Enig bestuurder van gefailleerde is Corrino Holding B.V. De
bedrijfsomschrijving van Corrino Media Global B.V. luidt:
“Financiële holdings; Holdingmaatschappij”. De aandelen worden
gehouden door CH. Tot 31 mei 2018 werd 5% van de aandelen gehouden
door JVG Holding B.V.
Corrino Media Corporation B.V. (CMC)
Gefailleerde is opgericht op 10 september 2002. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 34157495 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
24.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Global B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino Media
Corporation B.V. luidt: “Productie van films (geen televisiefilms);
productie en ontwikkeling van bioscoopfilms. Het deelnemen in, het
financieren van, het samenwerken met, het besturen van
vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen
en andere diensten”. De aandelen worden gehouden door CMGl.
Corrino Media Group B.V. (CMGr)
Gefailleerde is opgericht op 30 oktober 2006. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 37100899 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Global B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino Media
Group B.V. luidt: “commissionairs en makelaars in effecten,
beleggingsadviseurs e.d.; Beheermaatschappij”. De aandelen worden
gehouden door CMGl.
Corrino Films B.V. (CF)
Gefailleerde is opgericht op 7 februari 2003. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 34182602 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Group B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino Films
B.V. luidt: “Productie van films (geen televisiefilms); het
ontwikkelen en produceren van bioscoopfilms, commercials,
musicvideo’s en corporate films”. De aandelen worden gehouden door
CMGr.
Corrino Drama B.V. (CD)
Gefailleerde is opgericht op 31 juli 2012. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 55788939 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Group B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino Drama
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B.V. luidt: “Productie van films (geen televisiefilms); productie
van televisieprogramma’s; het ontwikkelen en produceren van
speelfilm en televisie producties op zowel nationaal als
internationaal gebied.”. De aandelen worden gehouden door CMGr.
Corrino Entertainment B.V. (CE)
Gefailleerde is opgericht op 11 maart 2005. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 34210822 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Group B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino
Entertainment B.V. luidt: “Productie van films (geen
televisiefilms); het ontwikkelen en produceren van bioscoopfilms”.
De aandelen worden gehouden door CMGr.
Corrino Art Department B.V. (CAD)
Gefailleerde is opgericht op 10 oktober 2008. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 34307273 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Group B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino Art
Department B.V. luidt: “Ingenieurs en overig technisch ontwerp en
advies; dienstverlening voor uitvoerende kunst; het ontwerpen en
(doen) fabriceren van achtergronden, decors en decorstukken voor
film, televisie, tentoonstellingen en evenementen alsmede het
ontwerpen van interieurs en het geven van advies inzake het
vorenstaande.”. De aandelen worden gehouden door CMGr.
Corrino Services B.V. (CS)
Gefailleerde is opgericht op 3 augustus 2012. Zij is in het
handelsregister ingeschreven onder nummer 54987105 en statutair
gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €
18.000-. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is
Corrino Media Group B.V. De bedrijfsomschrijving van Corrino
Services B.V. luidt: “Productie van films (geen televisiefilms);
productie van televisieprogramma’s; het faciliteren van de productie
van televisie, (televisie-) films en media”. De aandelen worden
gehouden door CMGr.

1.2

Winst en verlies
Tekst uit eerste verslag:
CH
2016:
2017 (concept):

€ 0,00
niet bekend

CMGl
2016:
2017 (concept):

€ 928.755 verlies
€ 55 verlies

CMC
2016:
2017 (concept):

€ 2.264 verlies
€ 11.213 verlies

CMGr, CF, CD , CE, CAD en CS (geconsolideerd)
2016:
€ 1.183.550 verlies
2017 (concept): € 268.120 verlies

1.3

Omzet
Tekst uit eerste verslag:
CH
2016:

€ 0,00
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2017 (concept):

€ 0,00

CMGl
2016:
2017 (concept):

€ 0,00
€ 0,00

CMC
2016:
2017 (concept):

€ 10.000
€ 0,00

CMGr, CF, CD, CE, CAD en CS (geconsolideerd)
2016:
€ 3.777.855
2017 (concept): € 4.450.327

1.4

Balanstotaal
Tekst uit eerste verslag:
CH
2016:
2017 (concept):

€ 152.613,40
niet bekend

CMGl
2016:
2017 (concept):

€ 163.494
€ 163.494

CMC
2016:
2017 (concept):

€ 0,00
€ 0,00

CMGr, CF, CD, CE, CAD en CS (geconsolideerd)
2016:
€ 1.991.973
2017 (concept): € 1.114.289

1.5

Lopende procedures
Tekst uit eerste verslag:
Op de Eerste Faillissementsdatum waren twee procedures aanhangig:
-

-

Verzoekschriftprocedure tussen oud-bestuurder Meijs als
verzoeker en CF als verweerder ex artikel 7:686a BW bij de
kantonrechter te Amsterdam
De kantonrechter heeft de procedure ex. artikel 29 Fw
geschorst om slechts dan te worden voortgezet indien de
vorderingen van Meijs ter verificatie zouden worden betwist.
Dagvaardingsprocedure in kort geding tussen oud-bestuurder
Meijs als eiser in conventie en CH, CMGl, CMC, CMGr, CF,
bestuurder Fedun, bestuurder Van Diepen, JVG Holding B.V. en
dier bestuur de heer J. van Gastel als gedaagden in conventie,
met geldelijke en soortelijke vorderingen over en weer in
conventie en reconventie
Bij beslissing van 18 juli 2018 heeft de voorzieningenrechter
de procedure tussen Meijs enerzijds en bestuurder Fedun,
bestuurder Van Diepen, JVG Holding B.V. en Van Gastel
anderzijds op gezamenlijk verzoek geroyeerd. De procedure
tussen Meijs enerzijds en CH, CMGl, CMC, CMGr en CF anderzijds
werd geschorst. Overeenkomstig artikel 27 en 28 Fw werd Meijs
in de gelegenheid gesteld de curator uiterlijk op 12 september
2018 tot overneming van het geding op te roepen. De curator
zal met de rechter-commissaris overleggen over de vraag of
overneming geïndiceerd is.

Tekst uit tweede verslag:
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Nadat hij door Meijs was opgeroepen, heeft de curator in overleg met
de rechter-commissaris besloten om de dagvaardingsprocedure in kort
geding niet over te nemen. De voorzieningenrechter zal, na partijen
in de gelegenheid te hebben gesteld zich daarover uit te laten, de
procedure op 30 november 2018 royeren.

Tekst uit derde verslag:
De dagvaardingsprocedure in kort geding is op 30 november 2018
geroyeerd.

Werkzaamheden:
Geen.
1.6

Verzekeringen
Tekst uit eerste verslag:
Op de Eerste Faillissementsdatum waren de volgende verzekeringen bij
de volgende verzekeraars afgesloten:
-

-

‘Ziekteverzuimverzekering Conventioneel’ – Delta Lloyd
Schadeverzekering N.V. (verzekeringnemer: CF);
‘Rechtsbijstand en Collectieve Ongevallen’ - ABN AMRO
Schadeverzekering N.V. (verzekeringnemer: CMC, meeverzekerd:
CMGl, CMC en CMGr);
‘Brandverzekering’, ‘Bedrijfsaansprakelijkheid’, ‘Transport
Goederen’, ‘Producers Pakket Polis’, ‘Business Travel
Insurance’ en ‘Werknemersschadeverzekering’ – Aon Risk
Solutions (verzekeringnemer: CH, meeverzekerd: de gelieerde
ondernemingen).

De curator is genoodzaakt geweest de openstaande premie ten aanzien
van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te voldoen nu royement
van deze verzekering dreigde en de dekking van deze verzekering
noodzakelijk was voor de voortzetting van diverse projecten (zie
onder 6.1).
Inmiddels heeft de curator alle verzekeringen (met uitzondering van
de brandverzekering) opgezegd en premierestituties van de
desbetreffende verzekeraars gevraagd (of zal dat op zeer korte
termijn doen).

Tekst uit tweede verslag:
De curator heeft de brandverzekering ook opgezegd. De opgezegde
verzekeringen komen niet in aanmerking voor premierestitutie. De
thans nog lopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt
dekking tot en met 31 december 2018. De curator heeft de verzekeraar
verzocht de schade die derden mogelijk hebben geleden (zie ook onder
5.2) zo nodig te vergoeden. De verzekeraar heeft daarop nog niet
gereageerd.

Tekst uit derde verslag:
Zie 5.2. Daarnaast heeft de curator in de afgelopen verslagperiode
de voertuigverzekeringen bij ASR opgezegd, hetgeen tot
premierestitutie zal moeten leiden. Hierover zal verder verslag
worden gedaan in onderdeel 4.

Werkzaamheden:
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Geen.
1.7

Huur
Tekst uit eerste verslag:
Op de Eerste Faillissementsdatum liepen er nog twee
huurovereenkomsten: één voor het kantoorpand aan de Naritaweg 70 en
één voor een loods aan de Westhavenweg 65C. De curator heeft beide
huurovereenkomsten opgezegd tegen 30 september 2018. De curator is
met beide verhuurders steeds in overleg om te bezien in hoeverre het
mogelijk is om eerder te ontruimen en de huurovereenkomsten eerder
te doen eindigen.

Tekst uit tweede verslag:
De huurovereenkomsten zijn geëindigd op respectievelijk 17 september
2018 (Westhavenweg 65C) en 30 september 2018 (Naritaweg 70). De
curator heeft de panden tijdig ontruimd.
Ondanks de eerdere opleverdatum is de verhuurder van de Westhavenweg
65C (nog) niet overgegaan tot het overmaken van het restant (na
verrekening) van de waarborgsom naar de faillissementsrekening. De
curator is momenteel hierover in gesprek met de verhuurder.
De verhuurder van de Naritaweg 70 heeft na oplevering twee
vorderingen (inzake schoonmaakkosten en ter vervanging van de
sleutels) bij de curator ingediend. Deze vorderingen zijn op de
lijst van prefaillissementsvorderingen geplaatst.

Tekst uit derde verslag:
De verhuurder van de Westhavenweg 65C heeft het restant van de
waarborgsom inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

Werkzaamheden:
Geen.
1.8

Oorzaken van het faillissement
Tekst uit eerste verslag:
Bij het onderzoek naar rechtmatigheidsaspecten zullen de oorzaken
van de faillissementen onderzocht worden. De (indirect) bestuurders
hebben daarover het volgende verklaard:
“We have been restructuring Corrino Studios (Corrino Media Group
B.V. and its subsidiaries) since January 1e 2017. The companies were
on target with projections until a few key reoccurring clients fell
unannounced from our production schedule in the first and second
quarter of 2018 (EDC Las Vegas, Summerfest, Concert at Sea, to name
a few). This happened sequentially and was unexpected. The
conservative sum total of loss in the first two quarters is on the
order of on or about 2.0 million euro in turnover. This loss has
crippled the restructuring roadmap forward for Corrino Studios.”

Tekst uit derde verslag:
De curator is voornemens in de komende verslagperiode het
oorzakenonderzoek aan te vangen.
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Tekst uit vierde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode het oorzakenonderzoek
aangevangen. In dat kader heeft hij onder andere nader overleg met
het bestuur van gefailleerden gehad. Er zijn thans nog geen
resultaten te melden.

Tekst uit vierde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode het oorzakenonderzoek
aangevangen. In dat kader heeft hij onder andere nader overleg met
het bestuur van gefailleerden gehad. Er zijn thans nog geen
resultaten te melden.

Tekst uit vijfde verslag:
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is in de
voorbije verslagperiode voortgezet. De curator zal daarover verder
verslag doen in het kader van de verslaglegging over
rechtmatigheidsaspecten (onderdeel 7).

Werkzaamheden:
Geen.
2.

Personeel

2.1

Aantal personeelsleden ten tijde van het faillissement
Tekst uit eerste verslag:
Op de Eerste Faillissementsdatum waren er 13 werknemers in dienst
bij gefailleerden. Daarnaast waren er ook 3 stagiaires werkzaam.

Tekst uit zesde verslag:
In het kader van de inning van de rekening-courantvordering die CF
blijkens haar administratie op één van haar bestuurders heeft,
waarover hierna meer onder 4, heeft het bestuur (thans voor het
eerst) het standpunt ingenomen dat aangezien de bestuurders meer dan
twintig uren per week betaalde werkzaamheden voor CF verrichtten,
zij op grond van art. 7:610a BW ieder afzonderlijk worden vermoed
een arbeidsovereenkomst met CF te hebben. Toen de curator het
bestuur bij aanvang van de faillissementen verzocht om toezending
van de arbeidsovereenkomsten, heeft het bestuur deze
arbeidsovereenkomsten naar eigen zeggen niet toegezonden omdat de
bestuurders toentertijd meenden dat zij niet in dienst van CF waren.
De bestuurders zouden in dit verband hebben gedwaald omtrent hun
rechtsposities.
Gelet op het standpunt dat het bestuur thans heeft ingenomen, heeft
de curator de bestuurders van gefailleerde bij brieven van 16
januari 2020 zekerheidshalve en met verkregen machtiging van de
rechter-commissaris, voor zover vereist en voor zover er
arbeidsovereenkomsten tussen CF en de bestuurders zouden bestaan,
ontslag aangezegd. De curator heeft het standpunt dat het bestuur
heeft ingenomen in onderzoek.

Tekst uit zevende verslag:
De curator heeft het bestuur van gefailleerde vragen gesteld
teneinde duidelijkheid te verkrijgen over hun positie binnen
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gefailleerde(n) en de gang van zaken hieromtrent. Het bestuur heeft
aangegeven deze vragen te zullen beantwoorden bij de indiening van
hun vordering(en). Kort voor de publicatie van dit verslag, heeft
het bestuur hun vorderingen in het faillissement bij de curator
ingediend. De curator zal de komende verslagperiode de onderbouwing
van de vorderingen bestuderen en, waar nodig, aanvullende vragen aan
het bestuur stellen.

Tekst uit achtste verslag:
De curator heeft de vorderingen van de bestuurders bestudeerd en
betwist.

2.2

Aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan faillissement
Tekst uit eerste verslag:
Volgens het handelsregister: 25.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Tekst uit eerste verslag:
De curator heeft alle werknemers bij brieven van 7 juni 2018
ontslagen. Daarnaast heeft de curator ook de drie stagiaires en twee
reeds uit dienst getreden werknemers, voor zover nodig ontslag
aangezegd.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3.

Activa

3.1

Onroerende zaken
Tekst uit eerste verslag:
Blijkens het kadaster zijn gefailleerden niet gerechtigd tot enige
registergoederen.

Werkzaamheden:
Geen
3.2

Bedrijfsmiddelen
Tekst uit eerste verslag:
De curator heeft een volledig ingerichte kantoorinventaris
aangetroffen, alsmede het materiaal nodig voor de exploitatie van de
onderneming. De curator heeft ten aanzien van al het materiaal een
taxatie laten verrichten door Troostwijk Waardering en Advies B.V.
Een aantal oud-werknemers heeft interesse getoond in het overnemen
van diverse activa van gefailleerden. De curator heeft zich ten
aanzien van de losse biedingen laten adviseren door Troostwijk en
heeft (met toestemming en van de rechter-commissaris en instemming
van de pandhouder) de volgende zaken verkocht:
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-

een iPhone SE (2016) aan een bestuurder van gefailleerden voor
€ 82,64 exclusief btw;
een Ford Focus (2015) aan een oud-werknemer voor € 8.264,46
exclusief x btw;
werkstations van ‘editors’ en bijbehorende roerende zaken aan
oud-werknemers voor € 16.669,42 exclusief btw.

Daarnaast zijn in het kader van de onder 6.2 genoemde doorstart een
aantal servers en backupbanden ten aanzien van het media-archief
verkocht voor een bedrag van € 4.675,- exclusief btw.
Troostwijk Veilingen B.V. heeft de openbare onlineveiling van alle
onverkochte bedrijfsmiddelen ter hand genomen. De veiling sluit op
20 augustus 2018.

Tekst uit tweede verslag:
Troostwijk Veilingen B.V. heeft de resterende bedrijfsmiddelen
middels drie openbare onlineveilingen verkocht. De veiling met als
sluitingsdatum 20 augustus 2018 heeft bruto € 91.276,- exclusief btw
opgebracht. De opbrengst van de IT- en elektronische zaken (middels
een afzonderlijke IT-veiling, gesloten op 19 september 2018) bedroeg
bruto € 6.960,- exclusief btw. Beide bedragen zijn inmiddels (na
aftrek van kosten) op de faillissementsrekening overgemaakt. Tot
slot heeft Troostwijk Veilingen B.V. de resterende bedrijfsmiddelen
geveild op 6 november 2018. De (voorlopige) opbrengst hiervan
bedraagt bruto € 3.492,- exclusief btw.

Tekst uit derde verslag:
De definitieve opbrengst van de restantveilingen bedroeg bruto in
totaal € 3.707,00 exclusief btw. De nettobedragen zijn inmiddels op
de faillissementsrekening ontvangen.

Werkzaamheden:
Geen.
3.3

Voorraden/onderhanden werk
Tekst uit eerste verslag:
De curator heeft geen noemenswaardige voorraden aangetroffen.

Werkzaamheden:
Geen
3.4

Bodemvoorrecht fiscus
Tekst uit eerste verslag:
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. Het bodemvoorrecht
strekt zich uit over een gedeelte van de onder 3.2 genoemde activa.

Tekst uit tweede verslag:
Inmiddels is de pandhouder gelost (zie 5.1), zodat bodemvoorrecht
geen rol meer speelt.

Werkzaamheden:
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Geen.
3.5

Andere activa
Tekst uit eerste verslag:
- De curator heeft in de boedel 14 handelsnamen en 3 domeinnamen
aangetroffen. De curator heeft deze verkocht in het kader van de
onder 6.2 genoemde doorstart.
- Gefailleerden zijn partij bij overeenkomsten met diverse omroepen
en CoBO betreffende de productie van 14 films. Uit de overeenkomsten
vloeien auteurs- en naburige rechten voort. De curator heeft deze
rechten geïnventariseerd en zal in de komende verslagperiode in
overleg treden met de omroepen en CoBO over afwikkeling daarvan.
- De database van het Service Bureau Filmrechten (SBF) vertoont
diverse andere rechten op naam van gefailleerden. De curator is
bezig met een inventarisatie.
- CMC is 100%-aandeelhouder van Corrino Media Group, Inc., een
Californische vennootschap die op haar beurt 100%-aandeelhouder is
van Corrino North America, Inc. Met toestemming van de rechtercommissaris heeft de curator op 23 juli 2018 een
aandeelhoudersbesluit genomen tot ontbinding van Corrino Media
Group, Inc. Het bestuur van Corrino Media Group, Inc. heeft op zijn
beurt besloten een aandeelhoudersbesluit genomen tot ontbinding van
Corrino North America, Inc. De curator is in overleg met het bestuur
van Corrino North America, Inc. over vereffening van beide
vennootschappen.
- CH is houder van 75% van de aandelen in Corrino Media Finance B.V.
Overeenkomstig de statuten van Corrino Media Finance B.V. heeft de
curator die aandelen op 11 juli 2018 aan de andere aandeelhouder JVG
Holding B.V. te koop aangeboden. De curator heeft voorgesteld in
onderling overleg tot een koopprijs te komen opdat vaststelling van
die prijs door deskundigen achterwege kan blijven

Tekst uit tweede verslag:
De vereffening van beide Californische vennootschappen is bijna
voltooid.
De curator is erover geïnformeerd dat gefailleerden over een vierde
domeinnaam, ‘EDM. Live’, beschikken. Deze domeinnaam maakt geen
onderdeel uit van de doorstartovereenkomst (zie onder 6.2). De
curator heeft deze met toestemming van de rechter-commissaris alsnog
aan de doorstarter verkocht voor een bedrag van $ 875,-. Betaling
zal plaats hebben op de wijze genoemd in onderdeel 6.2.

Tekst uit derde verslag:
- De curator heeft in de voorbije verslagperiode een bespreking
gevoerd met één van de publieke omroepen en CoBO over afwikkeling
van de rechten met betrekking tot 14 films. Het overleg zal in de
komende verslagperiode worden voortgezet.
- De inventarisatie van de rechten in de database van het Service
Bureau Filmrechten is nog niet afgerond.
- De vereffening van beide Californische vennootschappen is
voltooid.
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- De curator is in overleg met de andere aandeelhouder in Corrino
Media Finance B.V., JVG Holding B.V., over verkoop van het 75%belang van de boedel.
- De curator heeft de transfercode van de domeinnaam EDM.live aan de
doorstarter afgegeven en de doorstarter heeft de koopsom betaald.

Tekst uit vierde verslag:
- De curator heeft in de voorbije verslagperiode intensief overleg
gevoerd met de andere aandeelhouder in Corrino Media Finance B.V.,
JVG Holding B.V., over verkoop van het 75%-belang van de boedel. De
verwachting is dat dat overleg in de komende verslagperiode tot
resultaat zal leiden.

Tekst uit vijfde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode het 75%-belang van de
boedel in Corrino Media Finance B.V. met toestemming van de rechtercommissaris verkocht en geleverd aan de andere aandeelhouder JVG
Holding B.V. De koopprijs bedraagt € 10.000. De hoogte van de
koopsom wordt mede bepaald door het feit dat de curator (met
goedkeuring van de rechter-commissaris) in het kader van deze
transactie zich bereid heeft verklaard kwijting te verlenen voor de
onder 7.6 beschreven Stortingsplicht JVG. Deze bereidheid is mede
ingegeven door een gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij JVG Holding
B.V. De koopprijs is volledig voldaan. JVG Holding B.V. heeft zich
ten slotte verbonden om uiterlijk op 22 december 2019 te besluiten
tot ontbinding van Corrino Media Finance B.V., dier
dochtervennootschap en drie kleindochtervennootschappen alsook zich
in te spannen uiterlijk op die datum de vermogen van deze vijf
vennootschappen te hebben vereffend.

Tekst uit zesde verslag:
JVG Holding B.V. heeft de curator in de voorbije verslagperiode
bericht dat de voorbereidingen voor de ontbinding van Corrino Media
Finance B.V., die dochtervennootschap en drie
kleindochtervennootschappen in een vergevorderd stadium verkeren,
doch dat het ontbindingsbesluit nog niet heeft kunnen worden genomen
omdat de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2018 nog niet is
opgelegd en er sprake is van een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. JVG Holding B.V. heeft toegezegd terstond na
ontvangst van de aanslag vennootschapsbelasting 2018 te zullen
overgaan tot ontbinding en liquidatie van Corrino Media Finance B.V.
en haar (klein)dochtervennootschappen.

Tekst uit zesde verslag:
- De curator heeft het onderzoek naar de naburige rechten die zich
nog in de boedels bevinden, in de voorbije periode vrijwel afgerond.
In de komende periode zal de curator trachten deze te gelde te
maken. De curator streeft er tevens naar de afwikkeling van de
rechten met betrekking tot 14 films in de komende periode af te
ronden.
- JVG Holding B.V. heeft naar aanleiding van een rappel van de
curator laten weten nog altijd in afwachting te zijn van de aanslag
vennootschapsbelasting 2018, waarna zij zal overgaan tot ontbinding
en liquidatie van Corrino Media Finance B.V. en haar
(klein)dochtervennootschappen.

Tekst uit achtste verslag:
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- De curator heeft het onderzoek naar de naburige rechten die zich
nog in de boedels bevinden, in de voorbije periode afgerond.
Teneinde een beter beeld te krijgen van de waarde daarvan en van de
rechten met betrekking tot 14 films, heeft de curator aanvullende
informatie opgevraagd.
- JVG Holding B.V. heeft, wederom naar aanleiding van een rappel van
de curator, laten weten nog altijd in afwachting te zijn van de
aanslag vennootschapsbelasting 2018, waarna zij zal overgaan tot
ontbinding en liquidatie van Corrino Media Finance B.V. en haar
(klein)dochtervennootschappen. De aangifte is ingediend op 7
augustus 2019 en het is onduidelijk waarom daar thans, bijna een
jaar nadien, nog geen aanslag op is gevolgd. De curator houdt vinger
aan de pols.

-

-

In de afgelopen verslagperiode is er veelvuldig contact geweest tussen de
advocaat van de omroepen en de curator inzake de auteursrechten met
betrekking tot 14 filmtitels die zich nog in de boedels bevinden. Op 12 november
2020 hebben de omroepen een voorstel gedaan. De omroepen hebben daarbij
het standpunt ingenomen dat de auteursrechten op de filmtitels geen waarde
vertegenwoordigen, hetgeen de onderhandelingen niet veel verder brengt. Een
derde partij heeft zich in de afgelopen verslagperiode eveneens geïnteresseerd
getoond in een mogelijke overname van de auteursrechten op de filmtitels. De
curator wacht dit bod af en zal op basis daarvan beslissen hoe de auteursrechten
op de filmtitels te gelde worden gemaakt
De afwikkeling van de naburige rechten zal worden meegenomen in de
afwikkeling van de auteursrechten.
Uit het handelsregister blijkt dat Corrino Media Finance B.V. en haar
dochtervennootschap en drie kleindochtervennootschappen op 4 december 2020
zijn ontbonden en op dezelfde dag de vereffening van hun vermogens is
beëindigd. Daarmee is de doorstartovereenkomst afgewikkeld.

Werkzaamheden:
Afwikkeling auteursrechten met betrekking tot 14 films en naburige rechten. Afwachten bod
van derde partij.
4.

Debiteuren
Tekst uit eerste verslag:
Volgens de administratie van gefailleerden bestonden er op de Eerste
Faillissementsdatum vorderingen op derden ter hoogte van in totaal €
833.345,30. Deze zijn verpand aan ABN AMRO Bank N.V. De curator
heeft in overleg met de pandhouder de inning van de vorderingen ter
hand genomen.
Op 21 juni 2018 heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris en instemming van de pandhouder een schikking getroffen
met een debiteur in het Verenigd Koninkrijk die (onder voorwaarden
die nog niet waren vervuld en waarvan onzeker was of zij vervuld
zouden worden) een bedrag van maximaal USD 220.000 aan gefailleerden
diende te betalen. Op basis van de schikking heeft de debiteur tegen
finale kwijting een bedrag van USD 175.000 ineens betaald.

Tekst uit tweede verslag:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode twaalf debiteuren
aangeschreven voor een bedrag van in totaal € 52.154,70. Negen
debiteuren hebben inmiddels voldaan aan hun betalingsverplichting
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voor een bedrag van € 38.560,35. Drie debiteuren hebben bezwaar
aangetekend of een kopie factuur opgevraagd:
Eén debiteur voor een bedrag van € 12.100 heeft bericht dat
gefailleerde slecht werk had afgeleverd, dat het project
voortijdig was beëindigd en dat er ook maar één factuur voor
de werkzaamheden was gestuurd. De curator heeft deze vraag
neergelegd bij de bestuurder van gefailleerde. Volgens de
bestuurder van gefailleerde zouden de werkzaamheden zijn
stilgelegd omdat er geen betaling volgde. Wel zouden er
aanzienlijke werkzaamheden zijn verricht voor deze debiteur.
Twee debiteuren hebben aangegeven dat zij grotere
tegenvorderingen hebben op gefailleerde en beroepen zich op
verrekening althans opschorting.

Tekst uit derde verslag:
Prefaillissementsdebiteuren
Afgezien van de onder 7.6 genoemde vordering, zijn er blijkens de
administraties van gefailleerden thans nog tien
prefaillissementsvorderingen op zeven debiteuren met een gezamenlijk
beloop van € 337.132,25. De debiteuren weigeren te betalen of de
vorderingen zijn complexer van aard. De curator zal nadere
informatie bij het bestuur opvragen en vervolgens de discussie met
de debiteuren voortzetten.
Postfaillissementsdebiteuren
Er zijn thans nog drie postfaillissementsvorderingen op één debiteur
met een gezamenlijk beloop van € 59.038,20. De debiteur weigert te
betalen. De curator zal nadere informatie bij het bestuur opvragen
alvorens de discussie met de debiteur voort te zetten.
Restitutievorderingen
Zie ook 1.6. De curator heeft sommaties tot restitutie van premies
gedaan aan drie verzekeringsmaatschappijen, met een totaal beloop
van € 6.983,07. Aan de andere sommaties betreffende
restitutievorderingen van in totaal € 7.460,03 is inmiddels voldaan.

Tekst uit vierde verslag:
Prefaillissementsdebiteuren
De curator zal één van de in het vorige verslag genoemde tien
vorderingen ter hoogte van € 514,25 op één van de in het vorige
verslag genoemde zeven debiteuren uit efficiencyoverwegingen niet
vervolgen nu het erop lijkt dat deze debiteur een grotere
tegenvordering heeft. De curator heeft de door hem verzochte
informatie ter zake de overige negen vorderingen van het bestuur
ontvangen en is thans doende deze te analyseren. Zo nodig zal hij
aanvullende vragen stellen.
Postfaillissementsdebiteuren
Ten aanzien van twee postfaillissementsvorderingen met een
gezamenlijk beloop van € 44.876,52 heeft de curator uit informatie
van het bestuur moeten concluderen dat deze niet bij de betreffende
debiteur in rekening gebracht kunnen worden. Thans resteert de
inning van één postfaillissementsvordering met een beloop van
€ 14.161,68.
Restitutievorderingen
Alle drie de verzekeringsmaatschappijen hebben de curator aangetoond
dat zij een grotere tegenvordering hebben dan wel dat de premie
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waarvan restitutie was gevraagd, nog niet was voldaan. Dit
subonderdeel is daarmee afgerond.

Tekst uit vijfde verslag:
Prefaillissementsdebiteuren
De curator heeft in de voorbije verslagperiode de reactie van het
bestuur geanalyseerd. Op basis hiervan heeft de curator besloten de
incasso van twee prefaillissementsvorderingen voort te zetten. De
curator heeft één van de betreffende debiteuren reeds een laatste
termijn gesteld om tot betaling van de openstaande vorderingen over
te gaan. De andere debiteur zal op korte termijn worden gesommeerd
tot betaling van het verschuldigde.
De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan het bestuur met
betrekking tot twee prefaillissementsvorderingen uit hoofde van
investeringen in een aan gefailleerden gelieerde stichting.
Postfaillissementsdebiteuren
De laatste resterende postfaillissementsvordering betreft eveneens
een vordering op de hiervoor genoemde, aan gefailleerden gelieerde
stichting. Na ontvangst van een reactie van het bestuur, zal de
curator de betreffende stichting aanschrijven.

Tekst uit zesde verslag:
Prefaillissementsdebiteuren
De handelsdebiteur aan wie de curator een laatste termijn had
gesteld om tot betaling over te gaan, heeft dat niet gedaan. De
curator zal de debiteur in kwestie in de komende verslagperiode een
conceptdagvaarding toesturen. Indien het verschuldigde bedrag niet
binnen veertien dagen na ontvangst van de brief zal zijn voldaan,
zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris omtrent
eventuele rechtsmaatregelen.
De tweede openstaande prefaillissementsvordering betreft een
vordering van € 770 die gefailleerde blijkens de administratie op
één van haar (indirect) bestuurders heeft. De bestuurder heeft
meerdere verweren tegen de vordering gevoerd, waaronder dat sprake
is van een voor verrekening vatbare tegenvordering uit hoofde van
loon. Uit efficiencyoverwegingen is de curator voornemens de inning
van de rekening-courantvordering te staken. De informatie en
standpunten van de zijde van het bestuur zullen bij het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek worden betrokken.
Wat betreft de twee prefaillissementsvorderingen uit hoofde van
investeringen in een aan gefailleerden gelieerde stichting, heeft de
curator naar aanleiding van de antwoorden die het bestuur heeft
gegeven de (voorlopige) conclusie getrokken dat de vorderingen op de
stichting juridisch onvoldoende houdbaar zijn. Deze kwestie zal
eveneens worden meegenomen in het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.
Postfaillissementsdebiteuren
Voor wat betreft de postfaillissementsvordering op de hiervoor
genoemde, aan gefailleerden gelieerde stichting, geldt dat het
bestuur niet heeft gereageerd op de vragen van de curator. De
curator zal de komende periode bezien in hoeverre deze vordering nog
kan worden geïnd.

Tekst uit zevende verslag:
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Prefaillissementsdebiteuren
De curator heeft de weigerachtige handelsdebiteur een
conceptdagvaarding toegestuurd. In reactie hierop heeft de debiteur
in kwestie aangegeven dat een oud-werknemer van gefailleerde zou
kunnen bevestigen dat er geen werkzaamheden aan de facturen ten
grondslag liggen. De curator zal in overleg met het bestuur navraag
doen bij de oud-werknemer.
Postfaillissementsdebiteuren
Het bestuur heeft de curator kort voor de publicatie van dit verslag
stukken toegestuurd die van belang zijn voor het oordeel over de
inbaarheid van de vordering. De curator zal deze stukken betrekken
in zijn oordeelsvorming. Daarnaast heeft de curator de komende
verslagperiode een (digitale) bespreking gepland met een oudbestuurder van gefailleerden, die op 10 januari 2018 defungeerde,
waarbij onder meer de samenwerking tussen gefailleerden en de aan
gefailleerden gelieerde stichting – waarbij de oud-bestuurder
eveneens betrokken was – zal worden besproken. Zie hiervoor ook
onder 7.5.

Tekst uit achtste verslag:
Prefaillissementsdebiteuren
Na informatie te hebben opgevraagd bij de oud-werknemer, heeft de
curator met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking met
de debiteur bereikt voor een bedrag van € 2.875,00. De debiteur
heeft dit bedrag reeds naar de faillissementsrekening overgemaakt.
Postfaillissementsdebiteuren
De (digitale) bespreking met de oud-bestuurder van gefailleerden
heeft inmiddels plaatsgehad. De curator heeft de oud-bestuurder
nadien een aantal schriftelijke vragen over onder meer de
samenwerking tussen gefailleerden en de stichting gesteld, die de
oud-bestuurder heeft beantwoord. De curator beraadt zich thans
omtrent de jegens de stichting te nemen vervolgstappen.

Alle in dit onderdeel genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Postfaillissementsdebiteuren
De curator beraadt zich thans nog omtrent de jegens de stichting te nemen
vervolgstappen.

Werkzaamheden:
Beraad inning postfaillissementsvordering.
5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van banken
Tekst uit eerste verslag:
Gefailleerden bankierden bij ABN AMRO Bank N.V. Uit hoofde van een
verstrekt krediet heeft ABN AMRO Bank N.V. een vordering ingediend
van € 291.093,14.

Tekst uit tweede verslag:
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Gelet op het feit dat de opbrengst van de verkoop van de door
pandrecht gezekerde goederen (na aftrek van de met ABN AMRO Bank
N.V. overeengekomen boedelbijdrage) inmiddels hoger was dan de
vordering van de bank, heeft de curator het restant van de vordering
van de bank op 13 september 2018 volledig voldaan. Als gevolg
daarvan zijn alle zekerheden vervallen.

5.2

Leasecontracten
Tekst uit eerste verslag:
Op de Eerste Faillissementsdatum liepen er drie financialleaseovereenkomsten met betrekking tot de volgende voertuigen:
-

twee Fords Focus – Ford Credit (afgesloten door CF);
één Ford Focus – Alphera Financial Services (afgesloten door
CMGr).

Ten aanzien van de één Ford Focus is de curator tot lossing
overgegaan om vervolgens het voertuig aan een oud-werknemer te
verkopen (zie onder 3.2). De curator heeft aan de
leasemaatschappijen ten aanzien van de overige voertuigen kenbaar
gemaakt niet tot lossing over te gaan en hun de gelegenheid geboden
om deze (via Troostwijk) op te halen. De leasemaatschappijen zullen
na verkoop eventuele vergoedingen uit hoofde van
voordeelsverrekening nog aan de boedel moeten afdragen.
Daarnaast liepen er twee leaseovereenkomsten inzake apparatuur:
operational lease van 2 printers – Grenke Finance (afgesloten
door CF);
financial lease van
o
een mobiele DDP server;
o
een intercom systeem; en
o
een ATEM video switch;
– ABN AMRO Lease (afgesloten door CF, CMGr, CE, CAD, CD en
CS).
De curator is overgegaan tot lossing van enkel de mobiele DDP server
om deze vervolgens in de doorstart te verkopen (zie onder 3.2 en
6.2). Ten aanzien van de resterende zaken zijn de
leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld om deze (via
Troostwijk) op te halen. Voor de financial-leaseobjecten geldt dat
ABN AMRO Lease eventuele vergoedingen uit hoofde van
voordeelsverrekening nog aan de boedel zal moeten afdragen.

Tekst uit tweede verslag:
De resterende voertuigen zijn door de desbetreffende
leasemaatschappijen opgehaald. Ford Credit heeft de voormalige
leaseauto inmiddels verkocht. Zij dient nog een bedrag van
€ 2.448,99 aan de boedel af te dragen. De curator is in afwachting
van bericht van Alphera Financial Services over de verkoop van haar
voertuig.
De printers zijn reeds door Grenke Finance opgehaald.
Tenslotte is na veiling (zie onder 3.2) en na oplevering van beide
huurruimtes (zie onder 1.7) definitief vastgesteld dat de twee
resterende bij ABN AMRO Lease geleasete objecten (‘het intercom
systeem’ en de ‘Atem video switch’) ontbreken. Momenteel is de
curator met alle betrokken partijen in gesprek over een mogelijke
oplossing hiervoor.
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Tekst uit derde verslag:
- Ford Credit heeft de voordeelvergoeding aan de boedel voldaan.
- Alphera Financial Serices heeft het geleasete voertuig verkocht.
De opbrengst was lager dan de resterende leasetermijnen, zodat er
geen voordeelvergoeding voor de boedel resteert. De resterende
vordering van Alphera Financial Services is op de lijst van
concurrente prefaillissementsvorderingen geplaatst.
- De curator heeft ABN AMRO Lease en het veilingbureau van de boedel
met elkaar in contact gebracht ter rechtstreekse beslechting van de
kwestie van de twee ontbrekende objecten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Tekst uit eerste verslag:
CMGr, CF, CD, CE, CA en CS hebben aan ABN AMRO Bank N.V. een
pandrecht verstrekt op inventaris en vorderingen.

Tekst uit tweede verslag:
Alle zekerheden zijn vervallen. Zie 5.1.

5.4

Separatistenpositie
Tekst uit eerste verslag:
Ja.

Tekst uit tweede verslag:
Thans: nee. Zie 5.1.

5.5

Boedelbijdragen
Tekst uit eerste verslag:
De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 10 %
overeengekomen voor de verkoop van de inventaris en de incasso van
de openstaande vorderingen op derden.

Tekst uit tweede verslag:
Niet meer van toepassing. Zie 5.1.

5.6

Eigendomsvoorbehouden
Tekst uit eerste verslag:
Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft aan de curator
bewezen dat zij eigenaar is van een aantal promotiematerialen die in
de loods waren opgeslagen. De curator heeft NPO in de gelegenheid
gesteld deze goederen op te halen. Voor zijn werkzaamheden heeft de
curator een boedelbijdrage bedongen en ontvangen van € 1.000,00
exclusief btw.
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Tekst uit tweede verslag:
Op 22 juni 2018 heeft de NPO in het bijzijn van (een medewerker van)
de curator al haar eigendom uit de loods aan de Westhavenweg 65C
opgehaald. Hierna zijn (behalve de leaseobjecten, zie onder 5.2)
geen goederen van derden meer bij gefailleerde aanwezig geweest.

5.7

Reclamerechten
Tekst uit eerste verslag:
Geen.

5.8

Retentierechten
Tekst uit eerste verslag:
Geen.

5.9

Werkzaamheden
Geen.

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten
Tekst uit eerste verslag:
Evenementen
Op de Eerste Faillissementsdatum was een aantal projecten nog niet
afgerond. Na uitvoerig overleg met het bestuur en het
sleutelpersoneel, heeft de curator de inschatting gemaakt dat van de
lopende projecten er drie zonder een te groot risico en met een
substantiële, potentiële bate voor de boedel konden worden
voortgezet binnen de periode dat het vaste personeel nog in dienst
was. De curator heeft daarom met machtiging van de rechtercommissaris de onderneming voortgezet.
NPO was opdrachtgever van alle drie bedoelde evenementen, te weten
Best Kept Secret, Pinkpop en Down the Rabbit Hole. De evenementen
hebben alle plaats gehad.
De totale opbrengst bedroeg € 87.713,17 exclusief btw. NPO heeft dat
bedrag volledig voldaan. De kosten bedroegen € 36.184,35 exclusief
btw en exclusief interne personeelskosten en salaris curator.
Data handling en soortgelijke opdrachten
Een aantal opdrachtgevers van gefailleerden heeft gedurende de
voortzetting verzocht om over (een kopie van) de content te mogen
beschikken waartoe zij auteursrechthebbende zijn. De curator heeft
hieraan zoveel mogelijk zijn medewerking verleend. Daarnaast is nog
een aantal soortgelijke opdrachten uitgevoerd.
De totale opbrengst bedroeg € 34.091,41 exclusief btw. Daarvan is
een gedeelte van € 25.442,11 voldaan; een gedeelte van € 8.649,30 is
wel gefactureerd, maar nog niet voldaan. De kosten waren nihil,
behoudens interne personeelskosten en salaris curator.
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Tekst uit tweede verslag:
In de afgelopen verslagperiode werden ook de laatste facturen ter
zake data handling voldaan.

Werkzaamheden:
Geen.
6.2

Doorstart
Tekst uit eerste verslag:
Na een uitvoerig biedingsproces, dat begon met een inventarisatie
door Troostwijk Waardering & Advies B.V. onder 88 concurrenten van
gefailleerden en vervolgd werd door informatieverschaffing (onder
geheimhouding) aan 6 partijen en vervolgens door twee daadwerkelijke
biedingen, heeft de curator op 24 juli 2018 met toestemming van de
rechter-commissaris (en waar nodig instemming van de pandhouder) een
doorstart bereikt met On Point B.V., een vennootschap van oudwerknemer de heer J. van Gastel. De essentialia van de
doorstartovereenkomst zijn de volgende:
-

De koopprijs bedraagt € 60.000,00, waarvan de eerste helft
direct is voldaan en de tweede helft op (thans) 22 oktober
2018 dient te worden voldaan. Tot het moment van volledige
betaling rust op de tastbare activa een eigendomsvoorbehoud
ten gunste van de boedel.

-

De doorstart betreft de ‘softe’ activa, te weten
administratie, overeenkomsten, toegangscodes, databestanden,
klantenbestand, orderportefeuille, knowhow, websites,
handelsnamen, goodwill, het voorgezet gebruik van de
telefoonnummers en de e-mailadressen van gefailleerden.

-

Afgifte van het zogenaamde media-archief. Dat is het archief
waarin zich alle (backup)bestanden bevinden die gefailleerden
in de loop der jaren hebben verzameld. Een gedeelte van deze
bestanden staat op servers, met een getaxeerde
liquidatiewaarde van € 4.750 exclusief btw, die zijn
‘meeverkocht’. De auteursrechten op de bestanden berusten bij
(voormalige) klanten. Om die reden heeft de curator een
zorgplicht voor de doorstarter opgenomen.

-

Van de handling fee die de doorstarter aan
auteursrechthebbenden gedurende één jaar na ondertekening in
rekening zal brengen, zal zij de helft (in maandelijkse
termijnen) aan de boedel voldoen.

Na het sluiten van de doorstartovereenkomst en betaling van de helft
van de koopprijs heeft de curator in nauw overleg met de doorstarter
een begin gemaakt aan de uitvoering daarvan. De curator heeft het
klantenbestand, de oude drivedocumenten en alle toegangscodes
overgedragen en tijdens twee bezoeken heeft de doorstarter het
media-archief opgehaald. Overdracht van de domeinnamen gaat moeizaam
door technische complicaties.
Een gedeelte van de gekochte activa bevindt zich in de zogenaamde GSuite-omgeving van Google die gefailleerden gebruikten. Bij de
overdracht daarvan heeft de doorstarter op enig moment toegang gehad
tot de (niet-gekochte) inhoud van de e-mailboxen. De bestuurders van
gefailleerden hebben daarvan een automatische melding gekregen en de
curator ervan op de hoogte gesteld dat zij gedurende het bestaan van
de onderneming hun zakelijke e-mail mede hebben gebruikt voor
privédoeleinden. Op verzoek van de curator heeft de doorstarter
bevestigd dat de content vervolgens is verwijderd en deze
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bevestiging voorzien van een verklaring van zijn IT-deskundige. Nu
de curator niet kan uitsluiten dat het gebeurde kwalificeert als een
datalek, heeft hij daarvan een melding gedaan op grond van artikel
34a Wet bescherming persoonsgegevens.
De curator heeft met de doorstarter afgesproken de zogenaamde adminrechten op de G-suite te behouden totdat de overdracht is afgerond.

Tekst uit tweede verslag:
Tijdens het overdragen van de website van Corrino.live (onderdeel
van de doorstartovereenkomst) is de curator door het hostingbedrijf
van de website ervan op de hoogte gesteld dat iemand (na 139
pogingen) op 30 juli 2018 op de server van de website heeft ingelogd
en vervolgens de gehele content van de website heeft verwijderd. De
curator heeft hiervan strafaangifte gedaan. Met betrekking tot de Gsuite heeft de curator de accounts van alle oud-werknemers
verwijderd.
Vanwege de ontstane vertraging met betrekking tot de overdracht van
de G-Suite en de website, is de curator akkoord gegaan met nieuwe
termijnen van betaling van het restant van de doorstartsom van in
totaal € 30.000,-. Op 30 oktober 2018 heeft de doorstarter een
bedrag van € 15.000,- voldaan waarna de curator hem de toegang tot
de G-suite heeft verleend. De doorstarter dient de laatste betaling
(onder verrekening van de kosten van herstel van de verwijderde
content ter hoogte van €1.440 exclusief) vóór 20 november 2018 te
verrichten. Bij dit bedrag zal de koopprijs voor ‘EDM.live’ (zie
onder 3.5) ter waarde van $ 875,- worden opgeteld.
De curator zal (tot 24 juli 2019) maandelijks bij de doorstarter
informeren naar de door hem ontvangen fees inzake de data handling
projecten.

Tekst uit derde verslag:
Op 23 november 2018 is de naam van doorstarter On Point B.V.
gewijzigd in Corrino Studios B.V. Zij heeft in de voorbije
verslagperiode aan al haar resterende opeisbare, financiële
verplichtingen jegens de boedel voldaan.

Tekst uit vierde verslag:
Corrino Studios B.V. heeft in de voorbije verslagperiode de
opeisbaar geworden maandelijkse afdrachten wegens data handling fees
aan de boedel voldaan. Deze verplichting duurt nog voort over de
periode tot 24 juli 2019.

Tekst uit vijfde verslag:
De verplichting tot maandelijkse afdracht wegens data handling fees
is op 24 juli 2019 geëindigd. Aan die verplichting is, voor zover de
curator kan nagaan, voldaan. Het Openbaar Ministerie heeft de
curator bericht dat een opsporingsonderzoek naar het verwijderen van
het content van de website mogelijk lijkt.

Tekst uit zesde verslag:
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geïnformeerd bij het
Openbaar Ministerie naar de stand van zaken rondom de gedane
strafaangifte. Het Openbaar Ministerie heeft de curator bericht dat
het politieonderzoek geen concrete verdachte heeft opgeleverd. Er is
digitaal onderzoek gedaan naar betrokken IP-adressen vanwaar de
verwijdering van de internetpagina zou zijn gepleegd, maar deze
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hebben geen hit opgeleverd: zij bestaan niet of niet meer. Het
onderzoek is daarom beëindigd. De curator ziet geen boedelbelang om
tegen deze beslissing van het Openbaar Ministerie op te komen.

Werkzaamheden:
Geen.
7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Tekst uit eerste verslag:
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het
bestuur van gefailleerden aan de op hem rustende
boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een
zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde
de rechten en verplichtingen van gefailleerden kunnen worden gekend.
Indien het bestuur niet aan boekhoudverplichting heeft voldaan,
staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en
wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak
van het faillissement is geweest.
De administratie werd bijgehouden via Exact Online. De curator heeft
de administratie laten veiligstellen door Limits Consulting. In de
komende verslagperiodes zal de curator onderzoek doen naar de
gevoerde administratie.

Tekst uit vierde verslag:
De curator heeft een eerste onderzoek in de grootboekadministratie
verricht. Er zijn thans nog geen resultaten te melden.

Tekst uit zesde verslag:
De curator heeft het bestuur in de voorbije verslagperiode diverse
vragen gesteld over de gevoerde administraties, met name betreffende
mutaties in de debiteuren- en crediteurenposities alsook de
rekening-courantverhoudingen en de wijze waarop boekingen hierin
werden verwerkt. Ten aanzien van een aantal kwesties heeft de
curator zijn bevindingen voorgelegd aan het bestuur en de
gelegenheid geboden hierop te reageren. De curator is nog in
afwachting van een reactie van het bestuur.

Tekst uit zevende verslag:
De curator heeft diverse e-mails gewisseld met het bestuur. De
curator verwacht in de komende verslagperiode conclusies te kunnen
trekken over de naleving van de boekhoudplicht.

Tekst uit achtste verslag:
De curator zal zijn conclusies op dit vlak de komende periode met
het bestuur delen.

De geplande afronding van het onderzoek naar de administratie is een verslagperiode
doorgeschoven.
7.2

Depot jaarrekeningen
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Tekst uit eerste verslag:
Ingevolge de wet rustte op het bestuur van gefailleerden de
verplichting om de jaarrekeningen uiterlijk 13 maanden (vanaf het
boekjaar 2016: 12 maanden) na afloop van het boekjaar openbaar te
maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te
deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet
tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat
dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.
CH
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 13 december 2017,
hetgeen tijdig is.
CMGl
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 13 december 2017,
hetgeen tijdig is.
CMC
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd
jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op
jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op
jaarrekeningen over 2014 tot en met 2016
gedeponeerd.

op 3 mei 2015; de
27 januari 2017 en de
6 november 2017. De
zijn alle tijdig

CMGr, CF, CD, CE, CA en CS
De jaarrekeningen over 2014 zijn afzonderlijk gedeponeerd op 3 mei
2015; de jaarrekeningen over 2015 zijn afzonderlijk gedeponeerd op
27 januari 2017 en de geconsolideerde jaarrekening over 2016 is
gedeponeerd op 6 november 2017. De jaarrekeningen over 2014 tot en
met 2016 zijn alle tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedkeurende verklaring accountant
Tekst uit eerste verslag:
Gelet op de omvang van de vennootschappen, behoeven de stukken geen
goedkeurende verklaring. De vennootschappen kwalificeren als kleine
rechtspersoon ex artikel 2:396 BW.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
Tekst uit eerste verslag:
De curator zal onderzoeken of aan de stortingsverplichting is
voldaan. Zie ook 7.6.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Tekst uit eerste verslag:
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag
of de (achtereenvolgende) bestuurders van gefailleerden hun taak
behoorlijk hebben vervuld.
De curator zal nader onderzoek doen naar verschillende aspecten van
het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Tekst uit vierde verslag:
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Zodra het oorzakenonderzoek is afgerond, zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

Tekst uit zesde verslag:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft het
bestuur in dit verband meerdere vragen gesteld over de wijze waarop
een aantal zaken in de boekhouding zijn verwerkt en het bestuur
verzocht hierop een reactie te geven. Het bestuur heeft de vragen
van de curator beantwoord. De curator zal de reactie van het bestuur
bestuderen en waar nodig aanvullende vragen stellen.

Tekst uit zevende verslag:
De curator heeft de reactie van het bestuur bestudeerd. Op het
moment dat dit verslag wordt gepubliceerd, heeft de curator een
(digitale) bespreking met de oud-bestuurder van gefailleerde(n)
gepland. Diens input over de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement zal door de curator worden meegenomen in zijn
rechtmatigheidsonderzoek.

Tekst uit achtste verslag:
De bespreking met de oud-bestuurder van gefailleerden heeft
plaatsgehad. De curator heeft de oud-bestuurder na afloop van deze
bespreking een aantal schriftelijke vragen gesteld, waar hij
inmiddels een antwoord op heeft ontvangen. De curator is thans
doende de reactie van de oud-bestuurder te analyseren. Indien
opportuun zullen aanvullende vragen worden gesteld.

De afronding van de analyse van de reactie van de oud-bestuurder is een verslagperiode
doorgeschoven.
7.6

Paulianeus handelen
Tekst uit eerste verslag:
Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht
van de faillissementen) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht
waarvan gefailleerden wisten althans behoorden te weten dat daarvan
benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de
curator nagaan of er (in het zicht van de faillissementen) schulden
door gefailleerden aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze
derden wisten dat de faillissementen reeds waren aangevraagd, hetzij
deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerden
enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de
derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.
De curator heeft geconstateerd dat CMGl op 8 december 2017 afstand
heeft gedaan van de verplichting van JVG Holding B.V. tot
agiostorting op de aandelen die deze tot 31 mei 2018 in CMGl hield
(althans aflossing van de geldlening waarin de stortingsverplichting
is geconverteerd). De curator heeft deze afstand vernietigd; JVG
Holding B.V. heeft zich tegen deze vernietiging verweerd. De curator
beraadt zich thans.

Tekst uit derde verslag:
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De curator heeft bij diverse betrokkenen aanvullende informatie
opgevraagd en verkregen over de in het eerste verslag beschreven
kwestie (hierna: Stortingsplicht JVG).

Tekst uit vierde verslag:
De curator heeft beslagmaatregelen getroffen tegen JVG Holding B.V.
ter zake de Stortingsplicht JVG. Tevens heeft hij standpunten
gewisseld met dier advocaat en minnelijk overleg gevoerd. De curator
hoopt in de komende verslagperiode tot een oplossing te komen zonder
dat executie noodzakelijk zal zijn.

Tekst uit vijfde verslag:
De curator heeft in de voorbije verslagperiode een schikking met JVG
Holding B.V. getroffen ter zake de Stortingsplicht JVG en in het
kader daarvan de beslagen opgeheven. Zie verder onder 3.5.

7.7

Werkzaamheden
Voortzetten oorzakenonderzoek. Conclusies over naleving boekhoudplicht met bestuur
delen. Onderzoek stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Analyse reactie
oud-bestuurder.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen en ingediende prefaillissementsvorderingen
Boedelvorderingen

Preferente prefaillissementsvordering fiscus
Preferente prefaillissementsvordering UWV
Andere preferente prefaillissementsvorderingen (aantal)
Concurrente prefaillissementsvorderingen (aantal)
8.2

: € 544.972,91 plus p.m.
(waarvan € 107.181,52 reeds
is voldaan)
: € 599.256,00
: € 32.289,58
: € 22.125,06 (3)
: € 630.142,16 (136)

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaats hebben aan de prefailissementscrediteuren
en hoe de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

8.3

Werkzaamheden
Inventarisatie van crediteuren.

9.

Procedures
Tekst uit eerste verslag:
De curator voert thans geen procedures.

Werkzaamheden:
Geen.
10.

Overig
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10.1 Termijn afwikkeling faillissementen
Het is nog onbekend wanneer de faillissementen zullen worden afgewikkeld.
10.2 Plan van aanpak
Afwikkeling auteursrechten met betrekking tot 14 films en naburige rechten (afwachten bod
van derde partij). Beraad inning postfaillissementsvordering. Voortzetten
oorzakenonderzoek. Conclusies over naleving boekhoudplicht met bestuur delen. Onderzoek
stortingsverplichting. Onderzoek onbehoorlijk bestuur. Analyse reactie oud-bestuurder.
Inventarisatie van crediteuren.
10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal rond 11 april 2021 beschikbaar zijn.

