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Negende verslag ex art. 73a Fw
In het faillissement van The Entertainment Group B.V., alsmede de faillissementen van:
The Entertainment Group Publishing B.V.
The Entertainment Group Booking B.V.
The Entertainment Group Agency B.V.
The Entertainment Group Television B.V.
The Entertainment Group Concerts & Events B.V.
The Entertainment Group Music B.V.
Jean-Pierre Carlier Productions B.V.
Invisible Organizing B.V.
&
The Alternative Holding B.V.
The Alternative in Festivals B.V.
The Alternative in Concerts & Promotions B.V.
Laughing Tears B.V.
MSF Music B.V.

Curator mr. J.A.H. Padberg
Holland Van Gijzen Advocaten & Notarissen LLP
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Negende verslag ex art. 73a Fw
In het faillissement van The Entertainment Group B.V. (“TEG”), alsmede de faillissementen
van The Entertainment Group Publishing B.V. (“TEGP”), The Entertainment Group Booking
B.V. (“TEGB”), The Entertainment Group Agency B.V. (“TEGA”), The Entertainment Group
Television B.V. (“TEGT”), The Entertainment Group Concerts & Events B.V. (“TEGC&E”),
The Entertainment Group Music B.V. (“TEGM”) Jean-Pierre Carlier Productions B.V.
(“JPC”) en Invisible Organizing B.V. (“Invisible”), tezamen hierna te noemen “TEG Groep”
en de faillissementen van de The Alternative Holding B.V. (“TAH”), The Alternative in
Festivals B.V. (“TAF”), The Alternative in Concerts & Promotions B.V. (“TACP”), Laughing
Tears B.V (“LT”) en MSF Music B.V. (“MSF”), tezamen hierna te noemen de “TA Groep”.
Faillissementsdata:

TEG 22 september 2009, TEGP 5 oktober 2009, TEGB, TEGA,
TEGT, TEGC&E en TEGM 30 september 2009, JPC 27 oktober
200, Invisible 4 november 2009, TAH 2 oktober 2009. TAF,
TACP, LT 28 oktober 2009 en MSF 2 december 2009.
Faillissementsnummers:
Clusternummer: 432, TEG (09/731), TEGP (09/772),
TEGB (09/759), TEGA (09/760), TEGT (09/762),TEGC&E
(09/763), TEGM (09/761) JPC (09/694), Invisible (09/885),
TAH (09/785), TAF (09/727) TACP (09/728), LT (09/729), MSF
(09/929).
Rechter-commissaris:
Mr. M.L.D. Akkaya
Curator:
Mr. J.A.H. Padberg
Verslagperiode:
3 februari 2012 - 3 augustus 2012
Datum verslag:
3 augustus 2012
Activiteiten onderneming: Het managen en boeken van artiesten en muzikanten, het
organiseren van concerten en evenementen, het produceren van
TV-programma’s, het houden van auteursrechten op liedjes en
deelnemen in andere ondernemingen in de entertainment
business.
Omzetgegevens:
Verwezen wordt naar paragraaf 1.3, 1e verslag.
Personeel gemiddeld aantal: 89 (niet allen full time FTE)
Bestede uren verslag periode TEG Groep en TA Groep tezamen: 190,9 uur (28 januari 2012 –
29 juli 2012)
Totaal besteed aantal uren TEG Groep en TA Groep tezamen: 3.843,4 uur 15 september
2009 t/m 29 juli 2012).

3

1.

Inleiding en Inventarisatie

1.1

Algemeen
De faillissementen van de TEG Groep worden geconsolideerd afgewikkeld. De
faillissementen van de TA Groep worden eveneens geconsolideerd afgewikkeld. Hiertoe
heeft de rechter-commissaris machtiging verleend. In feite worden alle faillissementen
dus als ware het 2 faillissementen (TEG Groep en TA Groep) afgewikkeld.
Gezien de onderlinge samenhang heeft de curator ervoor gekozen om zijn bevindingen
ten aanzien van TEG Groep en TA Groep wel vast te leggen in één verslag. Waar nodig
zullen de vennootschappen van de TEG Groep of TA Groep afzonderlijk worden
behandeld.
Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van
artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1.2

Structuur, directie en organisatie
Zie 1e verslag.

1.3

Winst en Verlies
Zie 1e verslag.

1.4

Balanstotaal per ultimo 2008
Zie 1e verslag.

1.5

Lopende Procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

1.6

Verzekeringen
Zie 2e verslag

1.7

Huur
Zie 1e en 2e verslag.

1.8

Oorzaak faillissement
Zie ook 1e en 2e verslag, alsmede het oorzakenrapport van 31 augustus 2010.
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2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Zie 1e verslag.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Zie 1e verslag.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Zie 1e verslag.

3.

Activa

3.1

Beschrijving en werkzaamheden
De meeste activiteiten in deze periode houden verband met de verdere afwikkeling en
afhandeling van de aansprakelijkheden en de vraag of bepaalde individuen kunnen
worden aangemerkt als feitelijk leidinggevende (zie ook 5.5).
De uitwinningsmaatregelen met betrekking tot de heer Weijzig heeft tot nu toe het
schamele resultaat van € 5.448,- opgeleverd. Weijzig is inmiddels persoonlijk failliet
verklaart en de verwachting is dan ook klein dat er nog veel uit zal komen. In de
strafzaak tegen Weijzig heeft de curator zich als benadeelde partij gevoegd.

4.

Doorstart/ voorzetting
Zie 1e verslag.

5.

Rechtmatigheid

5.1

Boekhoudplicht
Zie 1e verslag, 2e verslag en 3e verslag, alsmede het oorzakenrapport van 31 augustus
2010.

5.2

Depot jaarrekeningen
Zie 5e verslag
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5.3

Goedkeurende verklaring accountant
Zie 1e verslag en 2e verslag, alsmede het oorzakenrapport van 31 augustus 2010.

5.4

Stortingsplicht aandelen
Zie 5e verslag.

5.5

Onbehoorlijk bestuur
Zie 1e verslag, 2e verslag en 3e verslag, alsmede het oorzakenrapport van 31 augustus
2010.
In het kader van de privacy in combinatie met de aanhoudende media-aandacht heeft
de curator er voor gekozen bij dit onderwerp geen namen te vermelden.
Met 2 directieleden was reeds een minnelijke regeling getroffen. Omtrent de hoogte
van het betaalde schikkingsbedragen worden vooralsnog geen mededelingen gedaan.
Met een derde bestuurder is recent alsnog mondeling overeenstemming bereikt en
thans wordt e.e.a. uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.
Het onderzoek van de curator naar de aansprakelijkheid van andere individuen die als
feitelijk leidinggevende op dezelfde voet als bestuurders aansprakelijk gehouden
kunnen worden heeft erin geresulteerd dat de curator één van de aandeelhouders
aansprakelijk heeft gesteld en tegen hem een procedure is gestart welke procedure
thans voor antwoord staat.

5.6

Paulianeus handelen
Zie 2e en 3e verslag, alsmede ook het oorzakenrapport van 31 augustus 2010.

5.7

Leasecontracten
Zie 1e verslag.

5.8

Eigendomsvoorbehoud
Zie 1e verslag.
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6

Crediteuren

6.1

Boedelvorderingen
Tot datum verslag is voor een bedrag ad € 758.954,- bij de TEG Groep aan
boedelvorderingen ingediend. Deze is hoofdzakelijk opgebouwd uit vorderingen van de
verhuurder en het UWV.

6.2

Preferente vordering van de fiscus en UWV
De fiscale positie is nog niet volledig in kaart gebracht.
De fiscus en UWV hebben bij de TEG Groep tot nu overigens voor ruim € 5,3 miljoen
aan preferente vorderingen ingediend.
Bij de TA Groep is er voor € 203.289,- aan preferente vorderingen ingediend.

6.3

Andere preferente crediteuren
Een aantal werknemers van de TEG Groep heeft laag preferente vorderingen ingediend
ter grootte van circa € 66.000,- ter zake van achterstallig loon en/of bonussen dat niet
wordt vergoed onder de loongarantieregeling.

6.4

Aantal concurrente crediteuren
Tot datum verslag hebben bij TEG Groep circa 370 concurrente crediteuren hun
vordering ingediend. Bij de TA Groep hebben tot datum verslag 11 crediteuren hun
vorderingen ingediend.
Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de als bijlage 1 aangehechte
voorlopige lijst van schuldeisers (welke lijst uitsluitend ter inzage ligt bij de Rechtbank).
Opgemerkt zij dat, gezien de huidige toestand van de boedel, de curator het niet
aannemelijk acht dat er aan concurrente schuldeisers van zowel de TEG Groep,
alsmede de TA Groep een uitkering kan worden gedaan. Ook t.a.v. de laag preferente
crediteuren van de TEG groep is de kans op enige uitkering zo goed als uitgesloten.

6.5

Bedrag concurrente crediteuren
Er is ruim € 9.724.481,- aan vorderingen ingediend bij de TEG Groep.
Bij de TA Groep is voor € 2.617.922,- miljoen (inclusief intercompany vordering van
TEG) aan vorderingen ingediend.
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7.

Overig

7.1

Faillissementsrekeningen
Het saldo op de faillissementsrekening van TEG bij de Kasbank NV is geconsolideerd
TEG € 1.187.631,04 per 1 augustus 2012.
Bij de TA Groep bedraagt het saldo per 1 augustus 2012 € 220.436,50

7.3

Termijn afwikkeling
Thans onbekend.

7.3

Plan van aanpak
Afwikkelen aansprakelijkheden, alsmede verdere administratieve afwikkeling.

7.5

Volgende verslag
Het eerst volgende reguliere verslag volgt over circa 6 maanden.

Amsterdam, 3 augustus 2012

J.A.H. Padberg
Curator

