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Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Sybrandy Media Groep BV 11-07-2018
 6

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sybrandy Media 
Groep BV, handelende onder de namen Politiew ijzer, Veiligheidsw ijzer, 
Calamiteitenkaart, Politiew ijzer Calamiteitenkaart, Veiligheidsw ijzer 
Calamiteitenkaart, Eurofestival, Medische Hulpkaart, Sypro Media, Uitgeverij 
Sypro Media, Makelaarscadeau en Zaken doen lokaal

11-07-2018
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Overige uitgeverij van software, markt- en opinieonderzoeksbureau. 
Reclamebureau. Het uitoefenen van een uitgeverij, het uitgeven en 
exporteren van multimedia (elektronische reclameweergave) en het 
ontw ikkelen en exporteren van marketing en reclameconcepten.
Verdienmodel van gefailleerde was het uitbrengen van periodieken 
inhoudende advertenties onder andere onder de namen Politiew ijzer, 
Veiligheidsw ijzer, Calamiteitenkaart en Makelaarscadeau.
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Verslagnummer 6
Datum verslag 11-07-2018
Insolventienummer F.05/16/690
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009093:F001
Datum uitspraak 08-11-2016

R-C mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator Mr. A.A. Dooijeweerd



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 408.113,00 € -3.293,00 € 378.427,00

2014 € 1.723.239,00 € 5.149,00 € 289.774,00

2015 € 2.004.415,00 € 4.437,00 € 343.544,00

Voor 2016 is gebleken dat de omzet daalde en de brutomarge daalde, terw ijl 
het percentage personeelskosten onverminderd steeg. In 2016 zelfs naar 
63%.
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36 11-07-2018
 6

Boedelsaldo
€ 316.133,48

11-07-2018
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van
5-4-2018

t/m
11-7-2018

11-07-2018
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Verslagperiode Bestede uren

6 3,20 uur

totaal 3,20 uur

zie voor werkzaamheden in de vorige verslagperiodes de vorderingen 
verslagen 1 tot en met 5.
totaal uren 146:21 uren

11-07-2018
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1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Over de aan het veilinghuis betaalde kosten zal te zijner tijd nog btw-
aangifte worden gedaan.
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4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 344.849,32

totaal € 0,00 € 344.849,32 € 0,00

Het lijkt er niet op dat de resterende debiteuren nog werkelijk te incasseren 
zijn. Debiteuren zijn aangeschreven en gerappelleerd. De debiteuren die nu 
nog uitstaan, waren door gefailleerde reeds als oninbaar althans moeizaam 
inbaar voorzien. Daar waar de curator reacties heeft ontvangen van 
debiteuren, ziet dat vooral op berichten omtrent faillissementen, 
schuldsaneringsregelingen en onderbewindstellingen die zijn uitgesproken. 
Mogelijkheid van verhaal lijkt beperkt zo niet nihil. Bovendien zijn de 
bedragen per debiteur relatief gering zodat het treffen van maatregelen niet 
in het belang van de boedel is.

De curator maakt de laatste stand op, ook in overleg met de deurwaarder, en 
rond de werkzaamheden af. Wanneer dat werkelijk zal zijn hangt af van het 
verloop en de verwachte w ijze van afw ikkeling ten aanzien van regelingen 
die de deurwaarder reeds voor datum faillietverklaring gesloten had.  

Btw-aangifte van behaalde omzet, ook van boedeldebiteuren, is inmiddels 
verzorgd. Er zal in volgende btw-aangifte nog moeten worden meegenomen 
vanaf 1 februari 2017 gemaakte en nog te maken kosten alsook eventueel 
restitutie van btw in geval van oninbare debiteuren.
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5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

Juiste afhandeling van vordering en voorrang daarop van Stichting Zozijn. 11-07-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

De curator heeft de boedelvorderingen nader beoordeeld. Tot op heden zijn 
dat de volgende (bedragen):
Salaris curator en verschotten tot en met september 2017: € 53.157,58
Boedelbtw naar aanleiding van postfaillissementsdebiteuren: € 27.768,00.
UWV: artikel 66 lid 1 WW: € 131.633,69
UWV: artikel 66 lid 3 WW: € 20.507,19
Rabobank € 689,70 en € 958,68
Huur: € 31.067,98

Zoals eerder aangegeven zijn onverschuldigd betaalde bedragen die als 
super preferente boedelvordering zijn geduid reeds terugbetaald (€ 1.121,73 
en € 804,65).

Duidelijkheid omtrent de werkelijke vordering van Essent ontbreekt nog.
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vereenvoudigde afw ikkeling 11-07-2018
 6

Nader inventariseren crediteuren, daaronder begrepen de 
boedelvorderingen, alsook (beoordeling van) vordering van Essent in 
verband met levering na datum faillissement. De curator heeft namelijk 
bezwaar gemaakt tegen de vordering zoals deze door Essent over de 
faillissementsperiode is berekend. Tot op heden heeft de curator op dit 
bezwaar geen enkele reactie meer vernomen.
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9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

10. Overig

1. Nadere incasso van debiteuren en afronden werkzaamheden in overleg 
met BJK terzake.
2. Noodzakelijke btw-aangifte over een deel van de faillissementsperiode, 
over oninbare debiteuren, alsook over kosten veilinghuis
3. Inventariseren crediteuren
4. Juiste w ijze verwerken van preferente vordering Stichting Zozijn;
5. Eventueel reeds uitbetaling boedelcrediteuren, daaronder ook begrepen 
(beoordeling van) vordering van Essent in verband met levering na datum 
faillissement.
6. Overige bijkomende werkzaamheden.
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nog niet bekend 11-07-2018
 6

10-1-2019 11-07-2018 
 6

De curator werkt thans toe naar afronding van de laatste werkzaamheden 
aangaande de debiteuren, zulks in overleg met BJK deurwaarders. wanneer 
dat werkelijk zal zijn hangt mede af van de regelingen die reeds voor datum 
faillietverklaring zijn gesloten.
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Bijlagen

Bijlagen
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