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Algemene gegevens
Naam onderneming
Digital Media Centre B.V.

13-03-2020
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Gegevens onderneming
Digital Media Centre B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 58267263, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: Piet
Heinkade 55, 6e verdieping, 1019 GM Amsterdam.

13-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Digital Media Centre B.V. (hierna: “DMC”) hield zich bezig met het verlenen van
diensten op gebied van het aanbieden van en het exploiteren van breedband
activiteiten. In de praktijk w as DMC een dienstverlener in de televisiesector,
w aarbij zij verantw oordelijk w as voor de uitzending een groot aantal
internationale (digitale) televisiekanalen in Nederland en Europa.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 18.200.000,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
€ 19.367.000,00

13-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens: 2017: EUR 18,2 mio; 2018: EUR 15,3 mio.

13-03-2020
1

W inst en Verlies: Het verlies liep in de periode van 1 januari 2017 tot 23
september 2019 op tot boven EUR 10 mio.
Balanstotalen: 2017: EUR 27,880 mio; 2018: EUR 19,367 mio.

Gemiddeld aantal personeelsleden
96

13-03-2020
1

Toelichting
Ten tijde van faillissement: 96
In jaar voor faillissement: ca. 120

Boedelsaldo
€ 326.273,04

13-03-2020
1

€ 1.848.052,17

01-07-2020
2

€ 2.732.415,80

06-10-2020
3

€ 2.624.971,35

08-01-2021
4

Verslagperiode
van
27-1-2020

13-03-2020
1

t/m
13-3-2020
van
14-3-2020

01-07-2020
2

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

06-10-2020
3

t/m
5-10-2020
van
6-10-2020
t/m
8-1-2021

08-01-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

312 uur 6 min

2

218 uur 30 min

3

100 uur 12 min

4

14 uur 12 min

totaal

645 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van DMC bestond op datum faillissement uit de heren B.P. Clark en
J.P. Dow dall. Enig aandeelhouder is TVT Ltd, gevestigd in het Verenigd
Koninkrijk. Ten aanzien van TVT Ltd. is een insolventieprocedure naar het recht
van Engeland geopend en is een administrator benoemd.

13-03-2020
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing

13-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Onbekend / in onderzoek

13-03-2020
1

Bij de curator zijn geen lopende verzekeringen bekend.

01-07-2020
2

1.4 Huur
DMC huurt kantoorruimte aan de Piet Heinkade in Amsterdam en tevens
serverruimte in het Amsterdam Science Park. Beide overeenkomsten zijn
opgezegd respectievelijk tegen 1 mei en 1 april 2020.

13-03-2020
1

De kantoorruimte is op 31 maart 2020 bezemschoon aan verhuurder
opgeleverd.

01-07-2020
2

Ook de serverruimte is opgeleverd. De gebruiksovereenkomst ten aanzien van
de serverruimte is 30 april 2020 geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van DMC heeft aangegeven dat de financiële problemen van DMC
zijn terug te voeren tot 2015/2016 toen één van haar belangrijkste klanten
het contract voor een zeer groot deel opzegde. Daarmee ging circa EUR 10
miljoen aan omzet verloren terw ijl de vaste kosten onevenredig hoog bleven.
Als gevolg van deze ontw ikkeling is DMC door haar vorige aandeelhouder aan
TVT Ltd. verkocht.
Door de veranderende televisiemarkt nam ook daarna de vraag naar de door
DMC geleverde diensten over de gehele breedte af. Hiervan ondervonden ook
concurrenten van DMC de gevolgen. Daarnaast halveerde de gemiddelde prijs
die klanten per kanaal betaalde als gevolg van het feit dat meer partijen zich
op de markt van DMC begaven en klanten veelal middels (informele)
aanbestedingen opdrachten vergaven teneinde een zo laag mogelijke kostprijs
te bew erkstelligen.
Samengevat, w aren volgens het bestuur van DMC de volgende vijf
omstandigheden de belangrijkste oorzaken van de neergang van DMC:
- hoge kosten van personeel (alsmede de hoge reorganisatiekosten) en
kosten huisvesting;
- nadelige lange termijncontracten die stammen uit de periode onder de vorige
eigenaar;
- structurele veranderingen in de markt die de marges onder druk zetten;
- klanten neigen er de laatste tijd naar de door DMC geleverde diensten inhouse te laten verrichten; en
- de opkomst van nieuw e, goedkopere technologieën gebruikt door
concurrenten.
Als gevolg van een liquiditeitstekort is aan DMC op 25 september 2019
voorlopige surseance van betaling verleend. Op 11 december 2019 is aan DMC
vervolgens definitieve surseance van betaling verleend.
Direct nadat de voorlopige surseance van betaling w erd verleend, heeft het
bestuur in samenw erking met de bew indvoerder (thans curator) en een
corporate finance adviseur een verkooptraject opgestart, w aarbij aan partijen
in binnen- en buitenland de mogelijkheid w erd geboden een bod te doen op de
onderneming van DMC door een bod op de activa van of de aandelen in DMC.
Ten tijde van het verlenen van de definitieve surseance w as er een reëel
vooruitzicht dat de onderneming van en/of de aandelen in DMC zouden w orden
overgenomen met als gevolg dat na verloop van tijd haar schuldeisers zouden
kunnen w orden voldaan. Deze overname heeft echter geen doorgang kunnen
vinden toen duidelijk w erd dat de tw ee belangrijkste overgebleven klanten van
DMC uiteindelijk op 23 januari 2020 besloten geen nieuw contract met DMC te
zullen sluiten. Daarmee viel een groot deel van de omzet van DMC w eg, w as
een overdracht van de aandelen en/of de onderneming illusoir gew orden en
bestond er geen reëel vooruitzicht meer dat DMC na verloop van tijd haar
schuldeisers zou kunnen voldoen.
Gezien het voorgaande is door de bew indvoerder, thans curator, aan de
rechtbank te Amsterdam verzocht om op grond van artikel 242 lid 1 sub 5 jo lid
4 Fw de op 11 december 2019 verleende definitieve surseance van betaling in
te trekken en tegelijkertijd de vennootschap in staat van faillissement te
verklaren. Dit is op 27 januari 2020 ook gebeurd.

13-03-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
96

13-03-2020
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
120

13-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-1-2020

96

totaal

96

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden zijn afgerond.

13-03-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-03-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 874.411,40
totaal

€ 874.411,40

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de kantoorlocatie kantoorinventaris aangetroffen alsmede
specifiek materiaal voor de bedrijfsvoering van DMC, zoals servers en
televisiew anden. Daarnaast zijn de servers die in het data centre in
Amsterdam Science Park aanw ezig zijn eigendom van DMC.

13-03-2020
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Een deel van de kantoorinventaris is aan (voormalig) personeel van DMC
aangeboden en een klein deel is overgenomen in het kader van een (in
omvang beperkte) doorstart. De doorstarter heeft tevens een deel van de
servers overgenomen (zie ook hoofdstuk 6). De overige bedrijfsmiddelen zullen
middels een online veiling w orden verkocht.

De kantoorinventaris is inmiddels geveild. In de komende verslagperiode zal de
curator de verkoop van de overige bedrijfsmiddelen ter hand nemen.

01-07-2020
2

Na aftrek van de verkoopkosten bedraagt de opbrengst ter zake van de
bedrijfsmiddelen voorlopig EUR 108.164,72
Met uitzondering van de video w all, zijn de overige bedrijfsmiddelen via een
veiling verkocht.

06-10-2020
3

Na aftrek van de verkoopkosten bedraagt de opbrengst ter zake van de
bedrijfsmiddelen voorlopig EUR 874.411,40.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Reeds voor datum surseance w as door de fiscus bodembeslag gelegd. Nu er
geen zekerheidsgerechtigden met betrekking tot de bodemzaken zijn, zal de
fiscus conform haar rang meedelen in de verkoopopbrengst.

13-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Veiling bedrijfsmiddelen.

13-03-2020
1

Veiling overige bedrijfsmiddelen

01-07-2020
2

Verkoop video w all.

06-10-2020
3

De videow all heeft EUR 10.600 opgebracht exclusief opgeld.

08-01-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op vrijdag 28 februari 2020 zijn de w erkzaamheden van DMC definitief
gestaakt.

13-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 37.000,00
totaal

€ 37.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verspreid door Europa heeft DMC nog verschillende ‘points of presence’,
zogenaamde POP-punten en het daarbij behorende materiaal in eigendom.

13-03-2020
1

DMC had enkele satellietschotels en toebehoren in eigendom die w aren
gestationeerd in Helmond. De satellietschotels en toebehoren zijn verkocht
voor EUR 12.000, w aarbij de koper de verplichting op zich heeft genomen de
schotels te ontmantelen en van de locatie af te voeren.
Tevens had DMC de beschikking over specifieke hardw are, aanw ezig in
Londen. Deze hardw are is verkocht voor EUR 25.000.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop resterende activa

13-03-2020
1

Buiten de bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris, servers en een ‘videow all’) zijn
er geen activa meer te verkopen.

01-07-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 650.000,00
totaal

€ 650.000,00

Toelichting debiteuren
Het bedrag aan openstaande debiteuren bedraagt circa EUR 800.000

13-03-2020
1

Het totaal aan openstaande debiteuren is inmiddels teruggebracht tot EUR
146.973.

01-07-2020
2

De opbrengst bedraagt circa EUR 650.000,00.

06-10-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren.

13-03-2020
1

Incasso resterende debiteuren.

01-07-2020
2

De curator heeft één van de resterende debiteuren Engeland in rechte
betrokken om de vordering op deze debiteur betaald te krijgen.

06-10-2020
3

De curator is in afw achting van een beslissing van de Engelse rechter.

08-01-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

13-03-2020
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5.2 Leasecontracten
Alle bestaande leasecontracten zijn beëindigd.

13-03-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

13-03-2020
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-03-2020
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

13-03-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tot en met vrijdag 28 februari 2020 zijn de activiteiten van DMC voortgezet,
hoofdzakelijk om bestaande klanten van DMC in de gelegenheid te stellen een
nieuw e dienstverlener te vinden. Gedurende deze periode is de omvang van
de w erkzaamheden steeds verder afgenomen.

6.2 Financiële verslaglegging

13-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator heeft zich op basis van een cashflow prognose opgesteld door het
management van DMC ervan vergew ist dat het voortzetten van de
onderneming van DMC gedurende de maand februari zou leiden tot een
positieve cashflow .

13-03-2020
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De financiële vastlegging van de periode van voortzetting is in behandeling. Op
korte termijn zal de curator verslag doen van het financiële resultaat van de
exploitatie vanaf de datum van de surseance van betaling tot de datum
w aarop de exploitatie gestaakt is, te w eten 28 februari 2020.
Gedurende de periode van surseance van betaling (25 september 2019 – 26
januari 2020) is een positief resultaat (exclusief afschrijvingen) gerealiseerd
van circa EUR 453.000 bij een omzet van circa EUR 5.157.000. Gedurende de
surseance zijn alle kosten ontstaan tijdens de surseance voldaan (w aaronder
personeelskosten tot en met januari 2020).

01-07-2020
2

Tijdens de periode van doorw erken in faillissement (27 januari 2020 – 28
februari 2020) is een positief resultaat van circa EUR 281.000 gerealiseerd bij
een omzet van circa EUR 700.000. De personeelskosten zijn na het
faillissement niet vanuit de boedel voldaan, maar door het UW V.
In totaal heeft de voortzetting van de activiteiten vanaf de datum van
surseance tot en met 28 februari 2020 geleid tot een positief resultaat van
EUR 734.000 en een positieve cashflow van EUR 874.000.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een maand na faillissement is een in omvang beperkte doorstart is
gerealiseerd, w aarbij een klein deel van de kantoorinventaris, een aantal
servers, softw are ten minste drie personeelsleden zijn overgenomen door de
doorstarter.

13-03-2020
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6.5 Verantwoording
Zoals uit paragraaf 1.7 volgt, is gedurende de surseance een verkooptraject
onder begeleiding van een corporate finance adviseur gevolgd. Daarbij is
meerdere partijen informatie verschaft in een data room. Dit proces heeft,
nadat de belangrijkste klanten van DMC hadden aangegeven geen nieuw e
contracten te zullen afsluiten, niet geleid tot een doorstart. Uiteindelijk bleek in
faillissement slechts één partij geïnteresseerd in een in omvang beperkte
doorstart. De overgenomen activa zijn in opdracht van de curator getaxeerd en
voor een bedrag boven de executiew aarde aan de doorstarter overgedragen.

13-03-2020
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6.6 Opbrengst
€ 290.000,00

13-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-03-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

13-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt in voldoende mate voldaan.

13-03-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is niet tijdig gedeponeerd.

13-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanaf 2017 heeft dit niet meer plaatsgevonden.

13-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

13-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

13-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de rechtmatigheid van
handelen.

13-03-2020
1

De curator verw acht het onderzoek naar de rechtmatigheid van handelen de
komende verslagperiode af te ronden.

01-07-2020
2

De curator heeft het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement afgerond. Dit onderzoek heeft niet tot andere inzichten geleid ten
opzichte van de opgave van het bestuur als omschreven in 1.7. De curator zijn
geen onregelmatigheden gebleken.

06-10-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator; PM
UW V: PM
Verhuurder: PM

Toelichting
UW V EUR 869.707,07
Diverse loonvorderingen ex-w erknemers EUR 13.574,96

Toelichting
Verhuurder: EUR 143.916,18.
Loonvordering ex-w erknemer EUR 604,82.

13-03-2020
1

01-07-2020
2

06-10-2020
3

Met uitzondering van de boedelvordering van de heer D.R. Thoen ad EUR
604,82 zijn de overige boedelvordering van ex-w erknemers voldaan.
Tot op heden de heer Thoen niet gereageerd op verzoeken om zijn
bankgegevens toe te zenden. Zodra deze bankgegevens bekend zijn, zal ook
de boedelvordering van de heer Thoen w orden voldaan.
De betreffende boedelvorderingen zijn voldaan uit de door AMC betaalde
vergoeding ad EUR 10.000,00 ter zake de inzet van deze ex-w erknemers.
€ 917.808,46
Toelichting
UW V aangepaste boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-01-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 773.742,00

13-03-2020
1

€ 984.192,00

01-07-2020
2

€ 984.260,00

08-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM

13-03-2020
1

€ 116.704,76

01-07-2020
2

€ 122.892,70

08-01-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.
€ 78,00

13-03-2020
1

01-07-2020
2

Toelichting
Loonvordering ex-w erknemer

Toelichting
De loonvordering van ex-w erknemer ad EUR 78,00 is voldaan.

06-10-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
31

13-03-2020
1

39

01-07-2020
2

43

06-10-2020
3

44

08-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.510.075,68

13-03-2020
1

€ 6.383.294,73

01-07-2020
2

€ 6.629.864,24

06-10-2020
3

€ 6.671.713,14

08-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren van de schuldenlast van de onderneming.

13-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

Extreme Channel Ltd.

13-03-2020
1
06-10-2020
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

Incasso openstaande vordering.

06-10-2020
3

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

13-03-2020
1

Aangebracht bij The County Court at High W ycombe.

06-10-2020
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteuren
- verkoop activa
- opleveren kantoorlocatie en data centre
- nadere inventarisatie van de crediteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid van handelen

13-03-2020
1

Plan van aanpak
- incasso debiteuren
- verkoop activa
- nadere inventarisatie van de crediteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid van handelen

01-07-2020
2

Plan van aanpak
- incasso debiteuren
- verkoop activa
- nadere inventarisatie van de crediteuren

06-10-2020
3

- incasso debiteuren
- verdere inventarisatie van de totale schuldenlast

08-01-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-4-2021

08-01-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar het gestelde onder punt 10.2

Bijlagen
Bijlagen

13-03-2020
1

