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Gegevens onderneming
Volgens de inschrijving in de registers van de KvK en volgens haar Statuten
had Joyne tot doel:
"Het aanbieden van televisie, radio en internet ('in de ruimste zin des
w oords')".

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Joyne richtten zich zow el in Nederland als in België op het
aanbieden van satellietsignalen ter verkrijging van ontvangst van beeld en
geluid voor het gebruik van radio en TV aan zow el de consument (met name
recreanten en binnenvaart) als de zakelijke markt (w aaronder o.a.
recreatieparken, hotels, zorginstellingen).
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Joyne w as daarvoor afhankelijk van een drietal 'keypartners'/dw angcrediteuren, te w eten de partij die voor haar de ontvangst van
signalen van de verschillende radio- en TV stations (afkomstig van o.a.
NPO/RTL/Talpa enz.) verzamelde en 'transcodeerde' d.w .z. geschikt maakt voor
satellietsignalen (MediaChoice); van de partij die voor haar de signalen
vervolgens naar de satelliet verzond (A1 Telekom Austria AG) en van de partij
die de signalen per satelliet naar de diverse afnemers (klanten/abonnees) van
Joyne w eer 'doorstraalde' (Eutelsat S.A.).
Joyne zelf w as in dezen in w ezen niet veel meer dan de partij die dan w el
middels een abonnement dan w el middels een zogenaamde 'flexcontract' (pre
paid) de overeenkomsten voor de ontvangst van de satellietsignalen met de
eindverbruikers afsloot (en uiteraard daartoe met de key-partners
overeenkomsten w as aangegaan).
Naast een 'schotel' benodigd voor de ontvangst van de satellietsignalen door
de eindverbruiker dienden die afnemers/abonnees te beschikken over een
modem/ontvanger (het apparaat w aarmee de ontvangen satellietsignalen
gedecodeerd konden w orden) en een zogenaamde 'CI+ module' (een
chipkaart) w aarmee (na betaling) toegang tot de ontvangst van de signalen
verkregen w erd.
Voor w at betreft de particuliere markt w ierf Joyne haar klanten dan w el via
haar w ebsite dan w el via een dealernetw erk (met name verkopers van de
satellietschotels en modems) w aarvoor deze dealers een provisie/commissie
ontvingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.172.214,00

€ -2.703.692,00

€ 577.471,00

2019

€ 741.383,00

€ -1.502.196,00

€ 319.229,00

Toelichting financiële gegevens
Het EV bedroeg in 2019 : -/- € 3.806.962,Het EV bedroeg in 2020 : -/- € 6.510.654,- (concept)

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
2
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Toelichting
Joyne had 2 vaste medew erkers op haar loonlijst staan.
Daarnaast w erd gebruik gemaakt van een 4-tal zzp-ers w aaronder de
bestuurder van Joyne.

Boedelsaldo
€ 78.947,42
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€ 269.553,57

05-08-2021
2

€ 102.334,25

03-11-2021
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Verslagperiode
van
9-4-2021

06-05-2021
1

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

05-08-2021
2

t/m
4-8-2021
van
5-8-2021

03-11-2021
3

t/m
2-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

279 uur 18 min

2

145 uur 6 min

3

14 uur 30 min

totaal

438 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het bestuur van Joyne w erd m.i.v. 1 mei 2020 gevormd door één directielid die
diens w erkzaamheden op basis van een managementcontract verrichtte.
Voordien w erd Joyne bestuurd door tw ee van haar aandeelhouders, te w eten
Brunas4All B.V. en J.R. Edens Holding B.V.
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Joyne BV kent 5 aandeelhouders die ieder voor 20 % in Joyne participeren.
Naast het feit dat deze aandeelhouders hun aandelen in Joyne voor € 1,- per
aandeel hadden verkregen, had ieder van de aandeelhouders een
achtergestelde lening aan Joyne verstrekt van € 200.000,-.
Joyne B.V. is op haar beurt 100% aandeelhouder van (haar
dochtermaatschappij) Joyne IPTV B.V.

1.2 Lopende procedures
Geen
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Door de failliet w erd kantoorruimte inclusief de kantoormeubelen in een
kantoorpand te Baarn gehuurd.
De huur w as tot en met de maand april voldaan.
Voor de verplichtingen van de huurder is geen bankgarantie of borg verstrekt.
De curator heeft de huur ex art. 39 Fw opgezegd.
De curator dient nog tot ontruiming over te gaan.
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In deze verslagperiode is de curator alsnog gebleken dat aan de verhuurder
w el een bankgarantie (voor 3 maanden huur) w as verstrekt.
Het pand is inmiddels ontruimd.
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van (veruit) de grootste crediteur
van Joyne, te w eten Eutelsat S.A., die inclusief rente een (in de loop der jaren
opgelopen) vordering op Joyne heeft van in totaal ca € 5,5 miljoen.
Joyne heeft tegen de aanvraag verw eer gevoerd alsmede een zogenaamde
startersverklaring (met het oog op een W HOA-verzoek) gedeponeerd maar dit
alles heeft Joyne niet kunnen/mogen baten. Op 9 april 2021 heeft de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, het faillissement van Joyne
uitgesproken.
Joyne w as eind 2016 als zogenaamde 'start up' opgericht door een aantal
(rechts)personen die bekend w aren in/met de branche voor ontvangst van
satellietsignalen.
Bedoeling w as om met Canal Digitaal, zijnde de enige andere provider van
enige omvang in deze markt, de concurrentie aan te gaan. Joyne zou daarbij
een uitgebreider en flexibeler pakket aanbieden tegen lagere prijzen (dan die
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van Canal Digitaal) om op die manier een (groot) deel van die markt te
(kunnen) 'veroveren'.
Daarbij w as ingecalculeerd dat Joyne in haar opstartfase verlieslatend zou zijn
teneinde uiteraard, nadat zij voldoende marktaandeel zou hebben w eten te
verw erven, uiteindelijk in een rendabele onderneming te transformeren. Het
eerste (het aanvangsverlies) heeft zich ook gerealiseerd, het tw eede is minder
goed gelukt.
Op datum faillissement bedroeg de totale crediteurenpositie van Joyne
(exclusief het bedrag aan achtergestelde leningen en de fiscale vorderingen)
bijna € 7 miljoen terw ijl daar - relatief gezien - w einig actief tegenover stond.
Het eigen vermogen van Joyne w as daarmee niet alleen zw aar negatief maar
bovendien leed Joyne ten tijde van de faillissementsaanvraag nog steeds
(zeer) forse verliezen op haar exploitatie.
Gesteld kan dan ook w orden dat dan w el de mogelijkheid om binnen een paar
jaar afdoende marktaandeel te veroveren dan w el de mogelijkheid om binnen
een paar jaar een rendabele onderneming te kunnen exploiteren (bij lange na)
niet zijn gerealiseerd en dus die mogelijkheden - zo moet in ieder geval
achteraf geconstateerd w orden - (veel) te optimistisch zijn ingeschat.
W elisw aar is door de directie aangegeven dat de COVID 19 pandemie de
omzet-/w instverw achtingen negatief heeft beïnvloed maar gezien het feit dat
juist tijdens de pandemie toch nog altijd een omzetstijging van ruim 30 % is
gerealiseerd, krijgt deze verklaring een hoog 'w hat if-karakter'.
Hoe hoog de omzet zonder pandemie nog (verder) had kunnen stijgen, zal w el
nooit meer duidelijk w orden maar de omzet had w el zeer aanzienlijk meer had
moeten stijgen, w ilde Joyne überhaupt 'uit de kosten geraken', laat staan
w inst had w eten te maken.
De curator tekent daarbij aan dat w elisw aar de omzet over 2020 (concept
cijfers) ten opzichte van 2019 met meer dan 30 % w as gestegen maar dat in
deze periode ook het negatieve eigen vermogen van Joyne navenant steeg, te
w eten van ca 3.8 miljoen euro tot ca € 6.5 miljoen euro en dat het verlies ten
opzichte van 2019 in 2020 (concept) bijna verdubbelde, te w eten van € 1,5
naar € 2,7 miljoen.
Het is daarbij dan ook de vraag of - gezien de qua omvang al beperkte markt
voor/vraag naar radio en TV satellietsignalen (in Nederland) - het w el reëel is
aan te nemen dat er plaats is voor meerdere providers in dit segment (er van
uitgaande dat deze dan allemaal in staat moeten w orden geacht een
afdoende rendabele onderneming te kunnen exploiteren).
De curator betrekt daarbij verder dat 'het huren van bandbreedte' op een
satelliet benodigd voor het doorstralen van de beelden naar de afnemers een
dermate kostbare aangelegenheid is dat een rendabele exploitatie alleen maar
mogelijk lijkt (met de pakketten en tegen de prijzen w aarvoor Joyne dit
aanbood) indien het overgrote deel van de potentiële afnemers voor deze
diensten klant van Joyne zou zijn gew orden.
Daarbij speelt verder dat o.a. met 'het uitrollen' van glasvezelkabels naar
vrijw el elke plek in Nederland en de komst van het 5G netw erk de markt voor
ontvangst van satellietsignalen bestemd voor radio en TV sow ieso sterk onder
druk kw am/zou komen te staan/'de vijver om daarin te vissen' daardoor steeds
kleiner dreigde te w orden.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2
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Toelichting
De curator heeft uitsluitend voor de afw ikkeling van het faillissement het
personeel gevraagd hun w erkzaamheden ook gedurende de opzegtermijn te
blijven verrichten.
De managementovereenkomst met de bestuurder van Joyne is door de curator
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-4-2021

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Kantoorinventaris exclusief kantoormeubelen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Dit (bescheiden) actief dient nog uitgew onnen te w orden.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t. nu er geen pandrecht op de bedrijfsactiva is gevestigd.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

o.h.w .
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De (concept) balans 2021 vermeldt een bedrag van bijna € 162.000,- aan
voorraad.
Dit betreft zogenaamde CI+ modules/CAM-kaarten (een chipkaart) benodigd
voor de abonnees om daadw erkelijk beeld en geluid geleverd door Joyne te
kunnen verkrijgen.
Deze modules zijn speciaal gericht op/vervaardigd voor de diensten verleend
door Joyne. Voor een andere provider zijn deze modules/chipkaarten echter
niet bruikbaar zodat deze voorraad derhalve als volledig afgeschreven moet
w orden beschouw d.
Overigens is een (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud m.b.t. deze CAMkaarten ingeroepen.
Op datum faillissement bleken nog niet alle zakelijke klanten van Joyne voor de
door hen ontvangen signalen te zijn gefactureerd.
Dit is in opdracht van de curator inmiddels alsnog geschied.
In totaal is daarbij nog voor ca € 60.000,- gefactureerd.
De opbrengst daarvan zal in de volgende (financiële) verslagen onder (4)
'Debiteuren' verantw oord w orden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

saldo diverse bankrekeningen
domeinnaam en w oordmerk
klantenbestand (zakelijk en particulier)
aandelenpakket Joyne IPTV
totaal

Boedelbijdrage

€ 64.598,88
€ 5.000,00
€ 75.000,00
€ 5.000,00
€ 149.598,88

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft het klantenbestand alsmede de domeinnaam en het
w oordmerk (Joyne) verkocht aan Canal Digitaal.
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De aandelen in Joyne IPTV B.V. heeft de curator verkocht voor € 5.000,- k.k.
(Het eigen vermogen van deze vennootschap w as negatief.)
De notariële overdracht/levering daarvan dient echter nog plaats te vinden.
De vorderingen van Joyne op derden ('het debiteurenbestand') is niet door de
curator ten verkoop aangeboden en zal door hem derhalve zelf w orden
uitgew onnen/geïnd.
Het saldo van de diverse bankrekeningen staat hiervoor per datum
faillissementsuitspraak w eergegeven.
Ondanks (herhaald) verzoek van de curator is de betreffende bank er echter
nog (steeds) niet toe overgegaan de saldi op de diverse bankrekeningen naar
de faillissementsrekening over te boeken. Dit impliceert dat het saldo zoals
hiervoor vermeld nog niet is terug te vinden in het financieel verslag dat door
de curator gelijktijdig met dit verslag w ordt opgemaakt/gedeponeerd.
Overigens is dit saldo na datum faillissementsuitspraak nog vermeerderd met
na die datum nog op de bankrekeningen van Joyne ontvangen betalingen (van
klanten van Joyne).
Zie (4) Debiteuren.
Een boedelbijdrage is niet van toepassing nu er geen zekerheidsrechten op de
diverse activa rusten.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In deze verslagperiode heeft de notariële overdracht van de
aandelenportefeuille in Joyne IPTV plaatsgevonden en is de opbrengst daarvan
naar de boedelrekening overgemaakt.
Voorts heeft de curator inzage gekregen in de bankrekeningen/-mutaties.

4. Debiteuren
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4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Abonnee en pre paid gelden

€ 240.279,54

€ 95.782,49

totaal

€ 240.279,54

€ 95.782,49

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Joyne had voor w at betreft haar particuliere klanten/abonnees voor de
Nederlandse markt de facturatie en de incasso van haar vorderingen
uitbesteed aan een derde partij (Fiqas). Voor de Belgische markt maakte Joyne
gebruik van een in samenw erking met een derde door haar zelf ontw ikkeld
incassosysteem (BASYS).
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M.b.t. de zakelijke klanten verzorgde Joyne zelf de facturatie.
Zie verder ook (3) Activa onder 'voorraad/onderhanden w erk'.
De curator heeft de facturatie (en de daaraan gekoppelde automatische
incasso/machtigingen voor de maand mei 2021 en volgende) stopgezet nu de
curator ervan heeft afgezien de activiteiten van Joyne in faillissement voort te
zetten.
Nu de particuliere abonnees dan w el vooraf voor de diensten van Joyne
dienden te betalen dan w el (maandelijks) via een automatische
incasso/machtiging betaalden, heeft vrijw el het volledige debiteurensaldo
betrekking op zakelijke klanten.
Onder de (zakelijke) debiteuren bevindt zich een debiteur van w ie Joyne ca €
97.0000,- te vorderen heeft. Deze debiteur is echter tevens (zij het voor een
aanzienlijk lager bedrag) crediteur van Joyne en kan zich derhalve op
verrekening beroepen. Met name de hoogte van de (verrekenbare) schuld aan
deze debiteur/crediteur dient nog nader onderzocht te w orden.
Daar de vorderingen op derden niet zijn verpand, is een boedelbijdrage niet
aan de orde.
Bedragen die na datum faillissementsuitspraak nog op de diverse
bankrekeningen van Joyne zijn ontvangen ('Opbrengst debiteuren'), staan
echter (nog) niet in het financiële tussenverslag vermeld nu deze nog niet door
de bank naar de faillissementsrekening zijn overgeboekt.
Zie hiervoor onder 'Activa' stand banksaldi op datum faillissement.
Onder 'Omvang' staat het saldo van de openstaande vorderingen op datum
faillissementsuitspraak vermeld. De na deze datum nog gefactureerde
bedragen, zie hiervoor onder (3) Activa de post 'onderhanden w erk' zijn
derhalve niet in dit bedrag meegenomen (maar dienen uiteraard w el nog
geïnd/ontvangen te w orden).
De grootste debiteur beriep zich op aanzienlijke tegenvorderingen gegrond op
met Joyne gemaakte gestelde verrekenafspraken, die deels door de curator
konden w orden erkend deels door de curator - na inroepen van de vernietiging
op grond van de actio Pauliana - betw ist konden w orden. De curator met deze
debiteur in overleg getreden om te bezien of de geschillen hierover in minnelijk
overleg tot ene oplossing gebracht kon w orden.
Uiteindelijk is met deze debiteur een schikking getroffen, inhoudende dat deze
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(tegen finale kw ijting) een bedrag van € 25.000,- nog aan de boedel voldoet ,
te betalen in bedrag ineens van € 10.000,- en de rest in maandelijkse
termijnen w aarbij na 1 jaar volledige betaling moet zijn ontvangen.
Ten gevolge van deze schikking heeft de curator een bedrag van € 83.533,81
op deze debiteur moet 'afschrijven' met name door erkenning van gestelde
tegenvorderingen.
Verder zijn in deze verslagperiode de (overige) debiteuren aangemaand. Een
deel van de debiteuren betw ist de vordering van Joyne, een deel is tot
betaling overgegaan en een deel heeft niet gereageerd.
De debiteuren die niks van zich hebben laten horen, zijn w ederom
aangemaand.
De debiteuren die niet tot betaling overgaan, zal de curator eerst onderzoeken
of met hen een schikking te bereiken valt, zo niet dan zal de curator (mits
opportuun) deze debiteuren (na verkregen toestemming van de rechter
commissaris daartoe) dagvaarden.
Op datum verslaggeving stond nog voor een bedrag van € 63.940,54 aan te
incasseren vorderingen open.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De grootste debiteur komt de met de curator getroffen schikking na. De
afgelopen periode is nog getracht (zakelijke) debiteuren te bew egen tot
betaling. Naast de reeds getroffen schikking is de afgelopen periode een
bedrag groot € 2.977,30 ontvangen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliet had geen kredietfaciliteit bij haar bank (en dus zijn er ook geen
zekerheden aan de bank verstrekt).
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Het (aanvankelijk) benodigde w erkkapitaal is indertijd middels achtergestelde
lenigen door de aandeelhouders verstrekt. Aan hen zijn voor hun vorderingen
op de failliet dienaangaande (dan ook) geen zekerheden verstrekt.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van de CI+ modules/CAM kaarten, heeft (rechtsgeldig)
aanspraak gemaakt op 'eigendomsvoorbehoud'. W elisw aar
vertegenw oordigen deze modules voor de boedel geen w aarde, zie onder (3)
Activa 'voorraad', maar voor de fabrikant/leverancier daarvan kan dit anders
liggen.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft er niet voor geopteerd om de activiteiten van Joyne in
faillissement ex art. 98 Fw voort te zetten.
(Hierdoor bleek de door de aanvrager verzochte afkoelingsperiode, die de
rechtbank ook is afgekondigd, voor de curator uiteindelijk dan ook minder
opportuun).

06-05-2021
1

De reden om de onderneming niet in faillissement voor te zetten, w as er in
gelegen dat de exploitatie daarvan (zw aar) verlieslatend w as. Ook zonder dat
de curator de lonen en huur voor de opzegtermijn 'out of the pocket' behoefde
te voldoen, w aren de overige exploitatiekosten nog dermate hoog dat de
curator het financieel onverantw oord achtte hiervoor (boedel)verplichtingen
(met name naar de 'key-partners' toe) aan te gaan.
W el verklaarden deze 'key-partners'/dw angcrediteuren zich bereid hun
dienstverlening niet onmiddellijk per datum faillissementsuitspraak te
w illen/zullen staken (teneinde de curator aldus de gelegenheid te bieden een
doorstart/overname te realiseren).

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
De mogelijkheid om eventueel een doorstart te bew erkstelligen, w as vrijw el
geheel afhankelijk van de (opstelling van de) 'key-partners' van Joyne, zie
hiervoor onder Algemene gegevens 'activiteiten onderneming'.
De curator heeft daarom reeds op datum faillissementsuitspraak met de veruit
grootste (dw ang)crediteur/'key-partner' (tevens de partij die haar faillissement
had aangevraagd), te w eten Eutelsat S.A., contact opgenomen teneinde van
deze te vernemen w elke positie Eutelsat in het faillissement w enste in te
nemen. Eutelsat zegde daarbij toe bereid te zijn 'voor maximaal een w eek' de
signalen via haar satelliet aan de afnemers van Joyne te zullen blijven
doorzenden.
Deze 'termijnstelling' zette uiteraard een forse druk op de onderhandelingen
(en de onderhandelingspositie van de curator) m.b.t. de realisatie van een
(mogelijke) doorstart. Zou binnen die w eek immers geen partij gevonden
w orden die bereid (en in staat) bleek om na die w eek ervoor zorg te dragen
dat de afnemers van Joyne signalen zouden blijven ontvangen dan dreigde
voor hen 'het beeld op zw art komen te staan'.
Dit noopte de curator er toe om een keuze te maken m.b.t. de partijen die zich
bij hem als potentiële overnamekandidaat aanmeldden (er hadden zich in
totaal een tiental geïnteresseerden in een mogelijke gehele of gedeeltelijke
doorstart bij de curator gemeld).
De curator heeft er daarbij voor geopteerd eerst met de partij die (volgens het
bestuur van Joyne) daartoe de meeste expertise in huis had/het beste in staat
moest w orden geacht (tevens haar grootste concurrent), te w eten Canal
Digitaal, in gesprek te gaan alsmede met een partij die zich al eerder als
mogelijke financier voor Joyne had gemeld (en derhalve al over de nodige
informatie m.b.t. Joyne beschikte).
Daarbij heeft te gelden dat de interesse in het klantenbestand (en daaraan
gekoppeld de bereidheid van die belangstellende om de klanten Joyne van
signalen te blijven voorzien) alleen maar gold zolang die klanten nog abonnee
van Joyne w aren/bleven. In het geval dat deze klanten/abonnees geen
signalen van Joyne meer ontvingen, zou ook de interesse in een mogelijke
overname van het klantenbestand 'verdampen'.
Nadat één van de tw ee partijen w aarmee de curator in onderhandeling w as
getreden zich had teruggetrokken (deze partij trof bij Eutelsat, volgens haar
opgave, 'een dichte deur aan'), heeft de curator (binnen de periode van één
w eek) overeenstemming met Canal Digitaal (Canal+ Luxembourg S.à.r.l.)
w eten te bereiken over een overname van het klantenbestand
w aarmee/w aardoor o.a. w erd bew erkstelligd dat de klanten van Joyne tot
uiterlijk 31 mei 2021 signalen zouden blijven ontvangen.
Daarbij is tussen de curator en Canal Digitaal (enkel) overeenstemming bereikt
over 'de overname' van het klantenbestand, de domeinnaam en w oordmerk
van Joyne.
Zie hiervoor onder (3) 'Activa'.
De overige activa (vorderingen op derden, kantoorinventaris,
voorraad/onderhanden w erk) noch het personeelsbestand zijn daarbij naar
Canal Digitaal overgegaan.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 80.000,00
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Toelichting
Zie hiervoor onder (3): 'Activa'.
De verkoopopbrengst is op de faillissementsrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hoew el de administratie op datum faillissement nog niet volledig bijgew erkt
w as, kan uit de beschikbare stukken op zich een voldoende getrouw beeld van
de financiële toestand van de onderneming afgeleid w orden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan voldaan
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Is nog in onderzoek maar voorshands is de curator van een mogelijk
w anbestuur niet gebleken.
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

06-05-2021

Toelichting
Art. 47 Fw

1

Op 2 maart 2021 heeft Eutelsat zich tot de rechtbank gew end met het verzoek
Joyne in staat van faillissement te verklaren w aartoe de rechtbank, nadat de
behandeling/zitting nog een keer w erd aangehouden, op 9 april 2021 is
overgegaan.
In de tussentijd heeft er echter nog een tw eetal betalingen voor in totaal €
35.000,- door Joyne aan Eutelsat plaatsgevonden.
Op voet van het bepaalde in art. 47 Fw kunnen deze betalingen door de
curator vernietigd w orden.
Vooraleer de curator daartoe besluit, heeft hij (de advocaat van) Eutelsat om
haar 'ziensw ijze' in dezen verzocht. De curator heeft die echter nog niet
vernomen.

Ja
Toelichting
Daar de curator op zijn voorgenomen vernietiging op voet van art. 47 Fw niet
verder van Eutelsat vernam, heeft hij de vernietiging op grond hiervan
ingeroepen en aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag van € 35.000,-.
Vervolgens heeft Eutelsat alsnog deze vordering/de vernietiging betw ist.
Daarop heeft overleg tussen de curator en (de advocaten van) Eutelsat
plaatsgevonden w aarbij verder de kw estie of Eutelsat met haar
toezegging/bereidheid voor de duur van maximaal één w eek na datum
faillissementsuitspraak (zonder dat de curator hieraan enig recht kon ontlenen)
de voor Joyne bestemde signalen te blijven doorzenden een vordering op de
boedel (een boedelvordering) heeft verkregen, tevens onderw erp van debat
tussen Eutelsat en en de curator heeft gevormd. Zie ook onder punt 8.1 van
dit verslag.
Beide kw esties zijn uiteindelijk geschikt w aarbij door Eutelsat onder afstand
van haar (gestelde) vordering op de boedel (ad ruim € 87.000,-) en door de
curator onder afstand van de door hem ingeroepen vernietiging een bedrag
van € 20.000,- aan de boedel/curator zal w orden voldaan.
Eén van de redenen voor de curator om deze schikking aan te gaan, w as dat
zonder het inw innen van een deskundigenbericht over het antw oord op de
vraag of ook op voet van het Franse recht de door de curator ingeroepen
vernietiging op voet van art. 47 Fw w as te voorzien, nog onduidelijk w as of de
door hem ingeroepen vernietiging (naar Nederlands/Europees recht) w el stand
zou houden. Uiteraard is met het aangaan van deze
vaststellingsovereenkomst voorkomen dat hiervoor verder kosten door de
boedel gemaakt zou moeten w orden alsmede dit - mogelijke - procesrisico
'ontlopen'.
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Eutelsat heeft het door haar op grond van deze schikking verschuldigde
bedrag naar de faillissementsrekening overgemaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Eutelsat heeft zich jegens de curator op het standpunt gesteld dat zij voor
haar bereidheid/toezegging haar dienstverlening in faillissement te blijven
voortzetten, zie (6) 'Voortzetten' een vordering op de boedel (een
boedelvordering) had verkregen.
De curator heeft dit standpunt van Eutelsat gemotiveerd bestreden maar dit
heeft (nog) niet tot overeenstemming hierover tussen Eutelsat en de curator
geleid.
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Deze kw estie is niet alleen 'van academisch belang' nu de curator - op basis
van diens huidige inzicht in de omvang en hoogte van de boedel- en/of
preferente crediteuren - een uitkering aan de preferente crediteuren mogelijk
acht.
Zie ook 8.7.
Hoew el de curator had besloten om de door Joyne gedreven onderneming niet
voort te zetten - zie (6) 'Voortzetten' - zijn via de w ebsite van Joyne op en
direct na datum faillissementsuitspraak toch nog nieuw e abonnementen
afgesloten en betaald aan Joyne.
Uiteraard zouden deze 'nieuw e abonnees' nimmer daartoe zijn overgegaan
indien zij indertijd van het faillissement en met de beslissing van de curator om
de activiteiten van Joyne in faillissement niet voort zetten, bekend w aren
gew eest/al hadden kunnen zijn.
De curator zal uitsluitend aan deze specifieke groep crediteuren onmiddellijk
tot terugbetaling overgaan indien zij afdoende de curator hebben aangetoond
dat zij zow el het abonnement als de daarvoor verschuldigde
abonnementsgelden op en direct na datum faillissementsuitspraak hebben
afgesloten èn dat abonnement ook daadw erkelijk op en direct na datum
faillissementsuitspraak hebben betaald.
De curator heeft onmiddellijk nadat hij bekend w erd met de mogelijkheid om
via de w ebsite 'om buiten hem om' toch nog een abonnement met Joyne af te
sluiten, die mogelijkheid ongedaan gemaakt.

€ 20.148,64
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Toelichting
Boedelvorderingen UW V: €20.148,64.
Eutelsat
Op verzoek van de curator heeft Eutelsat eerst uitsluitsel gegeven over de
hoogte van de door haar gepretendeerde boedelvordering en deze
gesteld/berekend op € 87.183,Onder betw isting van zow el de gegrondheid als de omvang van deze
vordering is de curator in overleg met (de advocaten van) Eutelsat getreden
om deze kw estie te samen met die inzake de door hem ingeroepen
vernietiging op voet van art. 47 Fw in onderling overleg tot een oplossing te
brengen.
Dit heeft er uiteindelijk geresulteerd- zie ook punt 7.6 van dit verslag - dat
tussen de curator en Eutelsat een schikking is getroffen w aarbij Eutelsat onder
meer afstand heeft gedaan van haar standpunt dat voormelde vordering een
boedelvordering zou betreffen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 73.572,00
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Toelichting
De ingediende vordering betreft omzetbelasting over het 3e en 4e kw artaal
van 2020. Over het eerste kw artaal 2021 dient nog aangifte OB plaats te
vinden. De curator heeft - mede met het oog op een mogelijke uitkering aan de
preferente crediteuren, zie ook punt 8.7 - opdracht gegeven hiervan alsnog
aangifte te doen.
€ 121.903,00
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Toelichting
In deze verslagperiode heeft de OB aangifte over de peridot tot aan datum
faillissement alsnog plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 9.692,93
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
84
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131
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133

03-11-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.160.809,03

06-05-2021
1

Toelichting
De 'key-partners' van Joyne zijn veruit de grootste crediteuren.
(Eutelsat S.A. voor ruim € 5.5 miljoen, A1 AG voor bijna € 750.000,- en
MediaChoice ad c € 423.000,-). De vordering van A1 AG is nog niet geplaatst in
afw achting van nader bericht vanuit A1 AG.
Daarnaast is er nog een grote groep 'kleine crediteuren', d.w .z. crediteuren
met een in verhouding gering te vorderen bedrag, zijnde de abonnees die hun
abonnementsgelden vooruit hebben betaald alsmede de 'pre paid kaart
houders' die hun 'kijktegoed' niet meer kunnen activeren/verzilveren.
Sommige abonnees claimen voorts de kosten gemaakt/schade geleden voor de
aanschaf van de (ten gevolge van het faillissement niet verder meer bruikbare)
CI+ module en registratiekosten.
Gezien de hoeveelheid afnemers/'aansluitingen' (ca 24.000) heeft de curator er
in eerste instantie voor gekozen om de abonnees die zich bij de curator
hebben gemeld met een (mogelijke) vordering middels een zogenaamd 'FAQformulier' in te lichten over hun positie (als potentiële crediteur) in dit
faillissement.
Dit 'FAQ-formulier' zal de curator als bijlage aan dit verslag hechten.
€ 7.646.690,36
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€ 7.646.870,36
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de (op datum opmaken van dit verslag bekende en te voorziene)
hoogte en omvang van de activa en passiva in dit faillissement, maar
uitdrukkelijk onder het voorbehoud dat het daarin door de curator verkregen
inzicht nog niet compleet is, acht de curator een uitkering aan de preferente
crediteuren mogelijk.
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E.e.a. is echter mede en voor een belangrijk deel afhankelijk van het antw oord
op de vraag of de door Eutelsat geclaimde vordering voor haar diensten na
datum faillissementsuitspraak verricht (zie punt 8.1) als een boedelvordering
gekw alificeerd dient te w orden (en daarmee samenhangend of hierover in der
minne overeenstemming bereikt kan w orden) alsmede van het antw oord op de
vraag in hoeverre de curator erin zal slagen het thans opeenstaande bedrag
aan vorderingen ook daadw erkelijk te innen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er is tevens een achtergestelde lening ingediend groot € 80.041,00 (incl.
rente), w elke op de lijst van voorlopig erkende achterstelde vorderingen is
geplaatst.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso vorderingen
- verkoop kantoorinventaris
- levering aandelen in Joyne IPTV
- ontruiming gehuurde
- verzorgen fiscale aangiftes
- vernietiging ex art. 47 Fw inroepen?
- boedelschuld inzake voortzetting dienstverlening Eutelsat?
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- incasso vorderingen
- verkoop kantoorinventaris
- monitoren regeling grootste debiteur
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft getracht zijn (tw ee pagina's tellende) informatiebrief aan
particuliere abonnees toe te voegen als bijlage bij het eerste verslag. W egens
een fout in het door de Rechtspraak gefaciliteerde systeem voor verslaglegging
is alleen pagina 1 gepubliceerd. Er is getracht pagina 2 alsnog toe te voegen
bij publicatie van het tw eede verslag. Op dat moment konden echter alleen
nog JPG-bestanden met een maximale grote van 300kb w orden toegevoegd,
w aardoor nagenoeg elke bijlage te groot dan w el onleesbaar w ordt. De tekst
onderaan het verslag is als gevolg hiervan incompleet.
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
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