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Algemene gegevens
Naam onderneming
PubMedia B.V.

27-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap PubMedia B.V., gevestigd te (3981 PA) Bunnik, aan
de Fruitw eg 70, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
61481343 hierna verder te noemen: "Pubmedia".

27-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Het uitgeven van tijdschriften en het faciliteren van het uitgeefproces.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 812.907,00

€ -74.577,00

€ 538.073,00

2016

€ 602.636,00

€ -62.648,00

€ 392.500,00

2017

€ 521.314,79

€ -167.385,00

Toelichting financiële gegevens

27-06-2018
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Toelichting financiële gegevens
W inst- en verlies en balanstotaal over 2017 is nog in onderzoek.

27-06-2018
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Het verlies over 2017 bedraagt € 167.385,-. Het boekjaar 2017 w as nog niet
afgesloten zodat het balanstotaal over 2017 niet uit de administratie kan
w orden afgeleid.

20-06-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

27-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 111.034,81

27-06-2018
2

€ 74.826,80

27-09-2018
3

€ 74.832,42

24-12-2018
4

€ 74.837,96

22-03-2019
5

€ 74.843,63

20-06-2019
6

€ 74.849,30

19-09-2019
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-3-2018

27-06-2018
2

t/m
27-6-2018
van
27-6-2018

27-09-2018
3

t/m
26-9-2018
van
27-9-2018

24-12-2018
4

t/m
23-12-2018
van
24-12-2018

22-03-2019
5

t/m
21-3-2019
van
22-3-2019

20-06-2019
6

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

19-09-2019
7

t/m
19-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

47 uur 11 min

3

7 uur 48 min

4

4 uur 30 min

5

4 uur 0 min

6

11 uur 24 min

7

9 uur 48 min

totaal

84 uur 41 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 155,12 uur

27-06-2018
2

Totaal bestede uren: 163 uur.

27-09-2018
3

Totaal bestede uren: 167,5 uur.

24-12-2018
4

De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurders en
overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
Totaal bestede uren: 171,5 uur.

22-03-2019
5

Totaal bestede uren: 192,7 uur.

19-09-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vennootschap is op 18 september 2014 opgericht. Volgens opgave en uit
het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat JnVP Ventures B.V.
en VP Media Company B.V. de bestuurders zijn van de Vennootschap. Van VP
Media Company B.V. is de heer R.A. van Pomeren bestuurder en enig
aandeelhouder. Van JnVP Ventures B.V. is Junior Investments B.V. bestuurder
en enig aandeelhouder, w aarvan de heer C.A. Jelsa de bestuurder en enig
aandeelhouder is. De aandelen in Pubmedia w orden gehouden door VP Media
Company B.V. (50%) en JnVP Ventures B.V. (50%).

27-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurders lopen er geen procedures.

27-06-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurders zouden er op naam van Pubmedia geen
verzekeringen zijn afgesloten.

27-06-2018
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1.4 Huur
De Vennootschap huurt een bedrijfsruimte aan de Fruitw eg 70 te Bunnik. De
huurprijs per maand bedraagt € 1.500,= (exclusief BTW ). De huur is tot en met
juni 2017 voldaan. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

27-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurders zijn de oorzaken van het faillissement als
volgt:
"Pubmedia is een uitgeverij gestart in oktober 2014 met de aankoop van 2
titels, te w eten Boekblad en Mediafacts. Daar w aar Boekblad bruto exclusief
overhead een positief resultaat heeft laten zien is dat voor Mediafacts nooit
gelukt. Er is een aantal reorganisatie rondes gew eest w aarbij in de loop der
tijd 3 personeelsleden zijn afgevloeid. Tevens is er een titel aangekocht
(deBoekensalon) om de overhead beter te kunnen verdelen. Deze titel heeft
een make over gehad naar Livre magazine, maar ook Livre heeft niet aan de
verw achtingen kunnen voldoen.
Natuurlijk is het bekend dat de hele uitgeverij branche onder druk staat. De
aandeelhouder heeft nog een kapitaalinjectie van €130.000,- gedaan maar dat
heeft niet de ommekeer kunnen maken die verw acht w erd.
De laatste maanden hebben zow el adverteerders als abonnees opgezegd. In
combinatie met zeer slecht betaalgedrag van de debiteuren is de situatie
onverw acht snel uitzichtloos gew orden."
Naar overige mogelijke oorzaken van het faillissement w ordt nader onderzoek
gedaan. Met de bestuurders zal zo nodig verder overleg gevoerd w orden.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

27-06-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

27-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-3-2018

3

De arbeidsovereenkomsten met de w erknemers zijn op 1 maart 2018
met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Bijeenkomst, correspondentie en telefoongesprekken met w erknemers,
bestuurder en het UW V.

27-06-2018
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Correspondentie met personeel en UW V.
De w erkzaamheden met betrekking tot deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

27-09-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De Vennootschap heeft, aldus de bestuurders, geen onroerende zaken in
eigendom.

27-06-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

27-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Pubmedia beschikt over een bescheiden kantoorinventaris. Onder voorbehoud
van goedkeuring van de rechter-commissaris w ordt de verkoop van de
inventaris meegenomen in de doorstart.

27-06-2018
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De inventaris is in het kader van de doorstart met goedkeuring van de rechtercommissaris verkocht. Zie hierna onder punt 6.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover bekend bij de curator heeft de fiscus geen bodembeslag gelegd op
de kantoorinventaris.

27-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Correspondentie en telefoongesprekken met de bestuurders en verhuurder.

27-06-2018
2

De w erkzaamheden met betrekking tot deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

27-09-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad tijdschriften voorgaande jaargangen

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van Pubmedia bestaat uit tijdschriften van voorgaande
jaargangen. Onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris
w ordt de verkoop van de voorraad meegenomen in de doorstart.

27-06-2018
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De voorraad is in het kader van de doorstart met goedkeuring van de rechtercommissaris verkocht. Zie hierna onder punt 6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraad.
Geen.

3.8 Andere activa

27-06-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Titels Boekblad, Mediafacts, Livre en Lijstenboek

€ 84.000,00

totaal

€ 84.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Pubmedia is een (tijdschriften)uitgeverij en geeft vier titels uit (zow el online als
in print). Het betreft de volgende titels:
- Boekblad; dit is een platform voor de gehele boeken- en uitgeverijbranche.
Via de nieuw sbrief, de w ebsite, het magazine en sociale media w orden elke
dag feiten en nieuw sberichten verstuurd naar meer dan 10.000 lezers/volgers.
- Mediafacts; dit betreft een verdiepend business-to-business platform voor de
media- en uitgeefbranche over mediamanagement in Nederland en
Vlaanderen.
- Livre (voorheen de Boekensalon); dit is een tijdschrift voor boekenliefhebbers
en leesclubs.
- Lijstenboek; dit is een zogenaamde gouden gids in boekenland. Het betreft
een register met bedrijven, functies en activiteiten in de boekenbranche. Het
register w ordt één keer per jaar in boekvorm uitgegeven (april) en de rest van
het jaar is het register online te raadplegen.

27-06-2018
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Pubmedia beschikt over de IE-rechten, w ebsites, domeinnamen,
abonnementenbestanden behorend bij voornoemde titels.
Met goedkeuring van de rechter-commissaris zijn voornoemde titels in het
kader van een doorstart verkocht. Zie hierna onder punt 6.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Correspondentie en telefoon met geïnteresseerde partijen en de bestuurders.

27-06-2018
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De w erkzaamheden met betrekking tot deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

27-09-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille alle titels

€ 46.000,00

€ 10.000,00

totaal

€ 46.000,00

€ 10.000,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurders is de omvang van de debiteurenbestand
per titel als volgt:
- Boekblad afgerond € 26.000,-;
- Mediafacts € 4.765,40;
- Livre € 14.771,74;
- Lijstenboek € 1.399,20.
Daarnaast bestaat het debiteurenbestand van Pubmedia uit een aantal
adverteerders dat tot op heden niet heeft betaald. De omvang hiervan
bedraagt afgerond € 6.000,-.

27-06-2018
2

Met goedkeuring van de rechter-commissaris zijn de openstaande debiteuren
in het kader van een doorstart verkocht. Zie hierna onder punt 6.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

27-06-2018
2

De w erkzaamheden met betrekking tot deze tijdschrijfgroep zijn afgew ikkeld.

27-09-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De Vennootschap hield tw ee bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank. Het
totale creditsaldo bedraagt € 31.929,24 en is reeds overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Na de faillissementsdatum is er nog sprake gew eest van de nodige
bijschrijvingen op de beide rekeningen bij de ABN AMRO Bank. De betaling voor
de datum van de doorstart komen aan de boedel toe. Dit is in totaal een
bedrag van € 1.242,90. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de
faillissementsrekening.

27-06-2018
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27-09-2018
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5.2 Leasecontracten
Pubmedia least een printer van Konica Minolta. De curator heeft contact met de
leasemaatschappij inzake het ophalen van de printer.

27-06-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De aandeelhouder JnVP Ventures B.V. ("JnVP") heeft een lening verstrekt van
een bedrag van €130.000,-. Tot zekerheid van (terug)betaling van deze lening
zouden er ten behoeve van JnVP pandrechten zijn gevestigd op de activa van
Pubmedia. De curator heeft overleg gevoerd met JnVP over haar vermeende
pandrechten. Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator - in
het kader van een doorstart - een regeling met JnVP getroffen inhoudende dat
JnVP 17,5% ontvangt van de totale koopsom van de activa. Zie hierna onder
punt 6 doorstart.

27-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
Met de vermeend pandhouder is een regeling getroffen.

27-06-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

27-06-2018
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5.6 Retentierechten
Niet bekend.

27-06-2018
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5.7 Reclamerechten
Geen claims bekend.

27-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

27-06-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met de bank en derden.

27-06-2018
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Correspondentie en overleg met de ABN AMRO Bank.

27-09-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

27-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

27-06-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

27-06-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris zijn de activa
en activiteiten van Pubmedia in het kader van een doorstart verkocht. In het
volgende verslag zal dit nader w orden uiteengezet.

27-06-2018
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Er hebben zich in totaal 18 geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld.
Deze partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend w aarna zij
een informatiememorandum en biedingsformulier hebben ontvangen. In totaal
hebben negen partijen een bieding uitgebracht op verschillende onderdelen
van Pubmedia. Met circa vier partijen is verder onderhandeld. In overleg met
de pandhouder en de rechter-commissaris is de bieding van Stip Media uit
Alkmaar als het meest gunstig beoordeeld. Met deze partij is verder
onderhandeld en uiteindelijk op 28 maart jl. een definitieve overeenkomst tot
stand gekomen.
Er zijn diverse betalingen door debiteuren gedaan op de bankrekeningen bij
de ABN AMRO Bank. Conform de overeenkomst met Stip Media komen de
betalingen die zijn verricht na de datum van de overeenstemming met Stip
Media (28 maart 2018) aan Stip Media toe. De betalingen die zijn
bijgeschreven voor deze datum komen aan de boedel toe (zie hoofdstuk 5). Dit
betekent dat er een bedrag van € 4.821,86 aan Stip Media toekomt. Dit bedrag
is inmiddels overgemaakt. Tevens is Stip Media voorzien van een overzicht van
de bijschrijvingen zodat hun debiteurenincassoadministratie op orde kan
w orden gebracht.

6.5 Verantwoording

27-09-2018
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6.5 Verantwoording
In het volgende verslag zal de doorstart nader w orden verantw oord.

27-06-2018
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De koopsom van de activa bedraagt in totaal € 100.000,- en w ordt als volgt
gespecificeerd:
1. Boekblad: € 60.000,-;
2. Livre: € 12.000,-;
3. Mediafacts: € 8.500,-;
4. Lijstenboek: € 3.500,-;
5. Inventaris: € 2.000,-;
6. Domeinnamen: € 2.000,-;
7. Debiteuren: € 10.000,-;
8. Voorraad: € 2.000,- .

6.6 Opbrengst
€ 82.500,00

27-06-2018
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Toelichting
Dit zal in het volgende verslag nader w orden uiteengezet.
De koopsom is voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de
curator. Met goedkeuring van de rechter-commissaris is met de vermeend
pandhouder een regeling getroffen ten aanzien van de verdeling van de
opbrengst. De vermeend pandhouder heeft een bijdrage van 17,5% van de
koopsom ontvangen hetgeen neerkomt op een bedrag van €17.500,-. Dit
bedrag is reeds overgemaakt naar de vermeend pandhouder.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

27-06-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg, besprekingen, correspondentie en telefoongesprekken met diverse
geïnteresseerde partijen, het personeel en de bestuurders.

27-06-2018
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Correspondentie, telefoon, overleg en besprekingen met doorstartende partij,
personeel, bestuurders en derden.
Correspondentie met de bestuurder(s) en Stip Media in verband met de
afw ikkeling van de doorstart.

27-09-2018
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Correspondentie met Stip Media in verband met afw ikkeling doorstart.

24-12-2018
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de administratie van Pubmedia
door Nederpel De Block & Partners veiliggesteld. In de komende
verslagperiode(s) zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de boekhouding
en de administratie.

27-06-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening 2014 is op 2 februari 2016 gedeponeerd.
jaarrekening 2015 is op 6 december 2016 gedeponeerd.
jaarrekening 2016 is op 29 december 2017 gedeponeerd.
jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd.

27-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.

27-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit in de komende verslagperiode(s) onderzoeken.

Toelichting
Naar aanleiding van het onderzoek naar de boekhouding en administratie van
de Vennootschap heeft de curator diverse vragen gesteld aan de bestuurders.
De bestuurders hebben hier op gereageerd. In de komende verslagperiode zal
de curator de antw oorden met bijlagen bestuderen en zij streeft ernaar het
onderzoek af te ronden.

Toelichting
Naar aanleiding van de reactie van de bestuurders heeft de curator
vervolgvragen gesteld. De curator is thans nog in afw achting van een reactie.
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

Toelichting
De curator heeft van de bestuurders een reactie ontvangen. De curator is
doende een bespreking met de bestuurders in te plannen w aarbij onder meer
deze reactie en de verdere afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en
het faillissement zal w orden besproken.

Toelichting
Er heeft een bespreking met één van de bestuurders plaatsgevonden. Naar
aanleiding van deze bespreking heeft de curator nog een aanvullende reactie
van de bestuurder ontvangen. De curator heeft deze reactie van de
bestuurders nog in onderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek zal derhalve
w orden voortgezet.

27-06-2018
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24-12-2018
4

22-03-2019
5

20-06-2019
6

19-09-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Er zal nader onderzoek plaatsvinden of er sprake is gew eest van paulianeus
handelen.

Toelichting
Naar aanleiding van het onderzoek naar de boekhouding en administratie van
de Vennootschap heeft de curator diverse vragen gesteld aan de bestuurders.
De bestuurders hebben hier op gereageerd. In de komende verslagperiode zal
de curator de antw oorden met bijlagen bestuderen en zij streeft ernaar het
onderzoek af te ronden.

Toelichting
Naar aanleiding van de reactie van de bestuurders heeft de curator
vervolgvragen gesteld. De curator is thans nog in afw achting van een reactie.
Het rechtmatigheidsonderzoek w ordt derhalve voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

27-06-2018
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24-12-2018
4

22-03-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft Nederpel De Block &
Partners een zogenoemde Infoscan op de administratie uitgevoerd. De
uitkomsten daarvan zal de curator in de komende verslagperiode(s) met de
bestuurders bespreken.

27-06-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie en telefoon met bestuurders en derden.

27-06-2018
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Onderzoek administratie en correspondentie met bestuurders.
Onderzoek administratie en bestudering infoscan Nederpel De Block &
Partners, correspondentie bestuurders.

24-12-2018
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog is enkel het salaris van de curator een boedelvordering.

27-06-2018
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Door de verhuurder is een boedelvordering ingediend ter hoogte van €
7.601,22.
€ 7.601,22

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend ter hoogte van € 20.266,96.

24-12-2018
4
20-06-2019
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 12.983,00

27-06-2018
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Toelichting
De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend.
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van €
12.983,= uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.
€ 14.799,00
Toelichting
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend ter hoogte van €
14.799,= uit hoofde van omzetbelasting en loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

27-09-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is thans nog niet bekend.
€ 18.620,35

27-06-2018
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20-06-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Dit is nog niet bekend.

27-06-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zijn er 43 crediteuren. Tot op heden
hebben er zich 30 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.

27-06-2018
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Tot op heden hebben er zich 38 concurrente crediteuren gemeld bij de curator.
39

27-09-2018
3

41

24-12-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Volgens opgave van de bestuurders zou er een bedrag van € 150.227,73 aan
concurrente vorderingen openstaan. Het bedrag van de tot op heden
ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 266.086,40.

27-06-2018
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€ 273.219,47
€ 273.496,13

27-09-2018
3

€ 280.380,64

24-12-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

27-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers onderzoek en het verzenden van brieven.

27-06-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

27-06-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

27-06-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

27-06-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

27-06-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het
volgende:
- Het formaliseren van de doorstart en de daarbij komende w erkzaamheden;
- De administratie w ordt verder onderzocht en de inventarisatie zal w orden
voortgezet. Daarbij komt tevens aan de orde of er behoorlijk is bestuurd en of
er sprake is gew eest van paulianeus handelen.
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In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:
- afronding van de doorstart;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

27-09-2018
3

- (zo nodig) de afw ikkeling van de doorstart;
- voortzetting (en zo mogelijk afronden) van het rechtmatigheidsonderzoek.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het
afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.
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De curator streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn
af te ronden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-12-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie met derden.

Bijlagen
Bijlagen
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