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Algemene gegevens
Naam onderneming
MYbusinessmedia B.V.

01-11-2019
1

Gegevens onderneming
MYbusinessmedia B.V.
Mr. H.F. de Boerlaan 28
7417 DA DEVENTER
KvK 38024749

01-11-2019
1

De vestigingen in Amsterdam en Capelle aan den IJssel zijn al geruime tijd
gesloten.

Activiteiten onderneming
Uitgeverij van vaktijdschriften

01-11-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 9.399.692,00

€ -1.355.354,00

€ 3.797.593,00

2016

€ 10.418.319,00

€ 330.064,00

€ 4.682.064,00

2018

€ 7.840.640,00

€ 1.315.912,00

€ 2.862.263,00

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
Cijfers afkomstig uit vastgestelde jaarrekeningen.

01-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
29

01-11-2019
1

Boedelsaldo
€ 85.682,20

01-11-2019
1

€ 87.243,76

31-01-2020
2

€ 87.245,96

29-04-2020
3

€ 59.073,52

26-08-2020
4

€ 59.073,52

23-11-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-9-2019

01-11-2019
1

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

31-01-2020
2

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

29-04-2020
3

t/m
28-4-2020
van
29-4-2020

26-08-2020
4

t/m
25-8-2020
van
26-8-2020

23-11-2020
5

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

22-02-2021
6

t/m
21-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 36 min

2

20 uur 42 min

3

4 uur 30 min

4

3 uur 0 min

5

3 uur 36 min

6

1 uur 0 min

totaal

94 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag geldt tevens als verslag van de op 27 september 2019 voorlopig
verleende en op 3 oktober 2019 ingetrokken surseance van betaling.

01-11-2019
1

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het
faillissement met betrekking tot die aspecten, w aarvan de curator meent dat
bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan w orden. Het is
onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de
bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden,
zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen.
Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig
mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige
informatie bew ust dan w el onbew ust door de curator niet kan zijn
w eergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement
betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in
volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie
kan behoeven.
Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten
w orden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige
aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht w orden opgemaakt.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht onder de naam Uitgeverij Nassau B.V. bij akte
van 30 juni 1970. De statuten zijn laatstelijk gew ijzigd bij akte van 8 oktober
2007. Daarbij w erd de naam gew ijzigd in MYbusinessmedia B.V.
De enige aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid MYbusinessmedia Holding B.V., gevestigd te
Noordw ijkerhout, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
28114570.
Bestuurder van deze vennootschap is thans de heer J. Driessen-Pauw els en
(de enige) commissaris is de heer W .C. Kamps.

01-11-2019
1

1.2 Lopende procedures
Failliet is gedaagde in drie procedures bij de kantonrechter in deze rechtbank,
zittingsplaats Zw olle. Tw ee oud personeelsleden vorderen niet afgedragen
pensioenpremies en een van hen tevens niet betaalde loonsverhogingen op
grond van de cao. In deze zaken is een gezamenlijke comparitie van partijen
gehouden w aarna de zaken naar de rol zijn verw ezen voor een akte uitlating
aan de zijde van failliet. De zaken zijn van rechtsw ege geschorst op grond van
artikel 29 Fw en op grond daarvan bij vonnis van 19 oktober 2019 van de rol
gevoerd.

1.3 Verzekeringen

01-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
W IA-excedent verzekering bij Centraal Beheer: beëindigd per 3 oktober 2019;
Arbeidsongeschiktheidsregeling Uitgeverijbedrijf: beëindigd per 3 oktober
2019;
de premierestituties van in totaal € 1.135,53 zijn overgemaakt naar de
boedelrekening.
Bedrijvencompactpolis Interpolis: opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum.

01-11-2019
1

1.4 Huur
Failliet huur kantoorruimte aan de Mr. H.F. de Boerlaan 28 in Deventer en in de
onderliggende parkeergarage tien parkeerplaatsen. De curator heeft beide
huurovereenkomsten opgezegd tegen de vroegst mogelijke datum. Dit is 31
januari 2020.

01-11-2019
1

De doorstarter heeft geen overeenstemming met de verhuurder bereikt over
een nieuw e huurovereenkomst en is in december 2019 verhuisd naar een
andere locatie in Deventer. Er is nog enige discussie met de verhuurder over
achtergebleven zaken, w aarvan niet duidelijk is of deze eigendom zijn van
failliet of van Promedia.

31-01-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder heeft de vennootschap de afgelopen
jaren zw are verliezen geleden. Er heeft een grote reorganisatie
plaatsgevonden en een aantal titels zijn verkocht aan andere uitgeverijen.
Modernisering van de resterende titels kostte echter veel meer tijd en geld dan
voorzien. Verder w eigerde Promedia de eerste aflossing op de geldlening uit
de aankoop van een aantal titels te betalen, zodat er w as geen geld meer w as
om de salarissen over september 2019 te betalen. Failliet heeft in het voorjaar
serieus gezocht naar kopers voor de gehele onderneming, maar het
uiteindelijk door tw ee uitgevers samen uitgebrachte bod w erd te laag
bevonden door directie en aandeelhouders. De aandeelhouders w eigerden
uiteindelijk nieuw kapitaal ter beschikking te stellen.

01-11-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29

01-11-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
65

01-11-2019
1

Toelichting
In 2018 en 2019 zijn een aantal titels verkocht w aarbij de daarbij betrokken
personeelsleden in zijn overgegaan naar de kopers.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-10-2019

29

totaal

29

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met bestuurder, gesprekken met bestuurder vakbond NVJ, overleg met
UW V, toespreken personeel, ontslagbrieven, correspondentie.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

01-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage
€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie bij doorstart.

01-11-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing

01-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie bij doorstart.

01-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorbereiding nieuw e edities

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie bij doorstart.

01-11-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Failliet had de namen van de meeste tijdschriften als merk laten registeren.
Verder zijn er auteursrechten op de verschillende tijdschriften en de lay-out
daarvan.

01-11-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder 6.Voortzetten/doorstart onderneming. De verdeling van de koopsom
is van de curator met het oog op het bodemrecht van de Belastingdienst.

01-11-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Handelsvorderingen

€ 355.257,52

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 355.257,52

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Bij de verkoop van een aantal titels aan Promedia is een gedeelte van de
koopsom van 1,5 miljoen euro omgezet in een bij de bank en een andere
financier achtergestelde geldlening groot € 500.000,--. Promedia w eigert
daarop af te lossen, omdat zij bew eert 40 % minder omzet te hebben behaald
dan haar w as voorgespiegeld en zow el de ING Bank als de andere financier
toestemming w eigeren om enige aflossing te betalen.
Alle vorderingen zijn belast met een geldig pandrecht van de Rabobank.

01-11-2019
1

Promedia heeft een schadeclaim van € 1.406.857,-- ingediend omdat zij meent
een kat in de zak van failliet te hebben gekocht. Zij richt daarbij in het
bijzonder haar pijlen op de in het kader van de verkoop door failliet
gepresenteerde begrotingen. Promedia w enst deze claim te verrekenen met
de achtergestelde geldlening van failliet. De curator heeft deze claim betw ist.
Promedia heeft verder laten zien dat ING Bank nog steeds geen toestemming
geeft voor betaling van rente en aflossing op deze geldlening, zodat
rechtsmaatregelen vooralsnog zinloos zijn. De curator legt zich hierbij echter
niet neer, ook omdat de groep w aartoe Promedia behoort intussen w el geld
heeft om andere titels over te nemen. Het zal echter een kw estie van lange
adem w orden.

23-11-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie 6. Voortzetten/doorstart onderneming

01-11-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 553.267,30

01-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Exclusief lopende rente vanaf 30 september 2019, extra renten, provisie en
alle kosten en exclusief de niet betaalde bankgarantie ten behoeve van de
eerste verhuurder.

Toelichting vordering van bank(en)
De bankgarantie is definitief niet uitbetaald, omdat deze uitsluitend w as
gesteld ten gunste van de vorige eigenaar en niet overdraagbaar w as bij

29-04-2020
3

verkoop van het pand.

5.2 Leasecontracten
Operational lease van in totaal negen personenauto's. De overeenkomsten
voor zes auto's zijn overgenomen door de doorstarter; de andere auto's zijn
ingeleverd.

01-11-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten voorraden, inventaris, vorderingen en IE-rechten

01-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank als pandhouder.

01-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen

01-11-2019
1

5.6 Retentierechten
Geen

01-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen

01-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

01-11-2019
1

Toelichting
Alle activa zijn met toestemming van de pandhouder belast met pandrecht
verkocht en overgedragen aan de doorstarter.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met Rabobank; bestuderen zekerheidsstukken en leasecontracten

6. Voortzetten/doorstart onderneming

01-11-2019
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Tijdens de surseance is de onderneming voortgezet. De opbrengsten zijn ten
goede van de Rabobank als pandhouder gekomen, aangezien het verpande
vorderingen betrof. De Rabobank heeft de kosten van verspreiding van het
w eekblad Vraag & Aanbod gefinancierd.

01-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Er zijn geen inkomsten of uitgaven van de boedel.

01-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg met de bestuurder.

01-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verkoop en overdracht van alle activa belast met pandrechten aan de
aandeelhouder MYbusinessmedia Holding B.V.

01-11-2019
1

6.5 Verantwoording
De advocaat van failiet en MYbusinessmedia Holding B.V. (de Holding) heeft bij
brief van 27 september 2019 een bod op alle activa gedaan teneinde een
doorstart door de Holding te bew erkstelligen. Dit bod is besproken met deze
advocaat en de bestuurder op 30 september 2019. De bew indvoerder heeft
vervolgens de in het voorjaar van 2019 door sursiet benaderde uitgevers
benaderd met de vraag of zij nu w eer of alsnog belangstelling hadden voor de
onderneming. Daarbij is gebruik gemaakt van de nog aanw ezige virtuele
dataroom. Enkele partijen hebben nadere informatie gevraagd en gekregen,
maar uiteindelijk heeft niemand een bod uitgebracht.

01-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 85.682,20
Toelichting
De Holding bood aanvankelijk € 30.000,-- voor alle activa samen, w aarbij de
activa belast zouden blijven met de pandrechten van de Rabobank. Na het
intrekken van de surseance en het uitspreken van het faillissement is
onderhandeld over het bod, dat uiteindelijk is verhoogd naar € 45.000,--. De
Holding heeft daarnaast bew erkstelligd dat de Rabobank afstand deed van
haar pandrecht op het saldo van een in verband met een bankgarantie ten
gunste van de verhuurder geblokkeerde bankrekening van € 40.682,20. Die
bankgarantie kon niet w orden ingeroepen door de nieuw e eigenaar van het
kantoorgebouw , zodat het saldo in beginsel vrijviel.

6.7 Boedelbijdrage

01-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-11-2019
1

Toelichting
Alle activa zijn belast met het pandrecht van de Rabobank overgedragen aan
de doorstarter. Een boedelbijdrage w as daarom niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen met doorstarter; gesprekken met mailw isseling met
mogelijke gegadigden, aanpassen concept koopovereenkomst, opgesteld door
advocaat koper.

01-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zover te beoordelen is de administratie goed bijgehouden

01-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 31-1-2017
2016: 27-7-2017
2017: 8-1-2019
2018: 16-9-2019

01-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening over 2015 is voorzien van een goedkeurende verklaring van
drs. W .J.O.
Castricum RA van RSM Netherlands Accountants N.V.
De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn voorzien van een goedkeurende
verklaring van drs. A. Bos RA van Kreston Lentink Audit B.V.
De jaarrekening over 2018 is voorzien van een samenstellingsverklaring van
W .J.G. Holtkuile AA van De Jong & Laan accountants belastingadviseurs.
Accountantscontrole w as in verband met de sterk afgenomen omvang niet
langer verplicht.
In alle verklaringen w ordt gew ezen op het negatieve eigen vermogen en de
gevaren voor de continuïteit.

01-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet meer na te gaan en bovendien ruimschoots verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vooralsnog geen aanw ijzingen

01-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

01-11-2019
1

Toelichting
Vooralsnog geen aanw ijzingen

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator moet nog onderzoek doen.

01-11-2019
1

Onderzoek heeft tot nu toe geen onregelmatigheden aan het licht gebracht.

31-01-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek handelsregister en jaarrekeningen.

01-11-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en verschotten bew indvoerder/curator: PM
Huur kantoorruimte en parkeerplaatsen: € 100.470,72.
€ 366.281,52
Toelichting
Vordering UW V € 265.810,80, bestaande uit € 1.397,45 "doorgew erkt voor
curator", € 41.633,90 w erkgeverspremies, preferent op grond van artikel 66,
lid 3, W W , en € 222.780,26 lonen, preferent op grond van artikel 288 onder e
Boek 3 BW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-11-2019
1

29-04-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 223.042,00

31-01-2020
2

Toelichting
De naheffingsaanslag op grond van artikel 27 W et OB is nog niet opgelegd in
afw achting van door de curator nog aan te leveren gegevens. De doorstarter
zal daarvoor een lijst uit de administratie aanleveren.

Toelichting
De curator heeft op 31 januari 2020 aangifte van de onbetaald gebleven
omzetbelasting en de omzetbelasting in oninbare vorderingen gedaan. Een
naheffingsaanslag is nog niet opgelegd.
€ 386.358,00

29-04-2020
3

26-08-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
PM
€ 191.008,55

01-11-2019
1

29-04-2020
3

Toelichting
€ 30.196,05 w erkgeverspremies (66, 3 W W ) en € 160.812,50 lonen (288 e
Boek 3 BW )

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 89.735,00

01-11-2019
1

Toelichting
Personeel: PM
Een aantal personeelsleden heeft een vordering ingediend w egens door failliet
gedurende de afgelopen paar jaar niet afgedragen w erkgeversaandeel
pensioenpremie en daarbij aanspraak op voorrang gemaakt. De bestuurder
van failliet betw ist deze vorderingen. Over de vordering van een personeelslid
w as een procedure bij de kantonrechter aanhangig. Bij gebrek aan vooruitzicht
op betaling heeft de curator deze vorderingen niet beoordeeld.
€ 141.462,00

31-01-2020
2

Toelichting
Betreft allemaal vorderingen van (oud-)personeelsleden w egens niet
afgedragen pensioenpremies.
€ 197.301,45

29-04-2020
3

€ 229.849,77

26-08-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
76

01-11-2019
1

Toelichting
Ingediend.
101

31-01-2020
2

103

29-04-2020
3

Toelichting
Ingediend
105

26-08-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.455.825,78

01-11-2019
1

Toelichting
Ingediend.
€ 2.989.120,80

31-01-2020
2

€ 1.953.856,31

29-04-2020
3

€ 1.956.693,76

26-08-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens de toestand van de boedel i.v.m. te verw achten
boedelvordering UW V.

01-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en telefonisch overleg.

01-11-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen

01-11-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Rechtmatigheidsonderzoek; onderzoek naar vordering op MBM Promedia B.V.

01-11-2019
1

Onderzoek naar vordering op MBM Promedia B.V.

26-08-2020
4

W achten op betere tijden voor Promedia.

23-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te overzien.

01-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

22-02-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

