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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  
tevens 

OPENBAAR VERSLAG VAN DE (VOORLOPIGE) SURSEANCE VAN BETALING 

 
XS2THEWORLD B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

XS2THEWORLD B.V., statutair gevestigd te Rosmalen, 

kantoorhoudende te (1031 HV) Amsterdam, aan de Wilgenweg 16 
B-C, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van 
koophandel onder nummer 1721067, hierna: “XS2” 

Suseancenummer : C/01/15/9 S 
Faillissementsnummer :   C/13/15/178 F 
Datum uitspraak : Bij beschikking van de rechtbank Oost-Brabant van 10 april 2015 

is (voorlopige) surseance van betaling verleend aan XS2.  
 
   Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 april 2015 is de 

(voorlopig) verleende surseance van betaling ingetrokken en is 
gelijktijdig het faillissement uitgesproken.  

 
Uitgesproken op : De (voorlopige) surseance van betaling is verleend op verzoek van 

XS2. De faillietverklaring is gebeurd op gezamenlijk verzoek van 
het bestuur en de (toenmalige) bewindvoerder van XS2. 

 
Bewindvoerder / 

Curator  :   mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. A.E. de Vos 
 
Activiteiten onderneming : Het ontwikkelen, produceren en exploiteren van software, in het 

bijzonder van applicaties voor mobiele apparatuur (‘apps’). 
 
Omzetgegevens : Jaar:  Bedrag:    
   2010  EUR 589.107,= 
   2011  EUR 854.536,= 
   2012  EUR 1.396.140,= 
   2013  EUR 1.520.287,= 
   2014  EUR 819.000,= 
   2015  EUR 272.260,=  (eerste kwartaal) 
 
Personeel gemiddeld aantal : 20 
Datum verslag : 19 mei 2015 
Verslagperiode : 10 april 2015 - 19 mei 2015  
Bestede uren in verslagperiode : surseance: 47,7 uren 
   faillissement: 87,8 uren 
Bestede uren totaal : 135,5 uren 
 
Saldo faillissementsrekening : EUR 74.053,78 
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ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 
uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 
en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
 
Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met bestuursleden, 
medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 
curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 
vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 
oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies. 

 
0. SURSEANCE VAN BETALING 
 

Op vrijdag 10 april 2015 is aan XS2 (voorlopige) surseance van betaling verleend. De bewindvoerder 
heeft het daaropvolgende weekend gebruikt ter inventarisatie en op zondag 12 april 2015 een uitgebreid 
overleg gehad met het bestuur van XS2. Tijdens dit overleg heeft de bewindvoerder een algeheel beeld 
gevormd van de organisatie en met het bestuur een eerste plan van aanpak opgesteld. Dit plan van 
aanpak was voornamelijk gericht op het vinden van mogelijkheden om de continuïteit van XS2 te 
waarborgen. 
 
Op dinsdag 14 april 2015 heeft de bewindvoerder het personeel van XS2 geïnformeerd over de 
voorlopige surseance van betaling. 
 
Voorts heeft de bewindvoerder onderzocht of er de mogelijkheid bestond om alsnog tot een akkoord met 
de schuldeisers van XS2 te komen, waarbij een grote schuld aan de Belastingdienst (deels) gesaneerd 
zou worden, zodat XS2 in staat zou zijn haar betalingen te hervatten. Om dit te realiseren, was de 
bewindvoerder in gesprek met een investeerder die de financiële hulp kon bieden om onder 
voorwaarden de middelen voor een dergelijke akkoord ter beschikking te stellen. Daarover heeft 
eveneens overleg plaatsgehad met de Belastingdienst. Op basis van deze overleggen heeft de 
bewindvoerder vastgesteld dat partijen het niet eens konden worden over de condities voor een akkoord 
en dat daardoor verdere voorzetting van de activiteiten niet meer verantwoord was. 
 
Op woensdag 15 april 2015 heeft de bewindvoerder, met instemming van het bestuur, een 
verzoekschrift tot intrekking van de voorlopig verleende surseance van betaling onder het gelijktijdig 
uitspreken van het faillissement ingediend. 
 
Op donderdag 16 april 2015 is het faillissement van XS2 uitgesproken. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

 XS2 is opgericht bij notariële akte van 28 augustus 2007 door Vesta Mobile Services B.V. 
(“Vesta”). Vesta is sinds de oprichting enig aandeelhouder van XS2. 

 
 De aandelen in het geplaatste kapitaal van Vesta worden gehouden door Viae Holding B.V. 
(16,2%), M&S Holding B.V. (33,5%), Vesta Media Services B.V. (25,1%), L&A Mobile 
Investments B.V. (22,8%) en Bla Appelsinner B.V. (1,4%). 

 
 Het bestuur van XS2 wordt gevormd door Vesta en L&A Mobile Investments B.V. (“L&A”), van 

wie respectievelijk de heer A.A.G. Linsen en de heer S.M. Munsterman via hun 
holdingmaatschappijen (indirect) bestuurder zijn. 
 
Feitelijk werd XS2 bestuurd door de heren A.A.G. Linsen en S.M. Munsterman. 

 
 Een overzicht van het concern wordt als Bijlage 1 aan dit verslag gehecht. 

 
1.2  Winst en verlies 
  
 Jaar: Bedrag:     
 2010 EUR 14.762,= winst 
 2011 EUR 118.833,= verlies 
 2012 EUR 206.706,= verlies 
 2013 EUR 28.188,= verlies 
 2014 EUR 621.592,= verlies 
 2015 EUR onbekend (eerste kwartaal) 
 
1.3 Balanstotaal 
  
 Jaar: Bedrag:    
 2010   EUR 165.403,= 
 2011 EUR 355.332,= 
 2012 EUR 592.152,= 
 2013 EUR 765.008,= 
 2014 EUR 703.963,= 
 2015 EUR 724.854,= (per datum faillissement) 
 
1.4 Verzekeringen 

 XS2 beschikt over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze waren ten tijde van de verlening 
van (voorlopige) surseance van betaling bij vooruitbetaling voldaan. Inmiddels heeft de curator 
de verzekeringen beëindigd en, voor zover mogelijk, aanspraak gemaakt op restitutie van 
vooruitbetaalde premies.  

 
1.5 Huur 

XS2 huurt een bedrijfsruimte aan de Wilgenweg 16 B-C te Amsterdam Noord. Het betreft een 
kantoorruimte. De huurovereenkomst is door de curator ex artikel 39 Fw met machtiging van de 
rechter-commissaris opgezegd. 
 
De curator zal trachten de bedrijfsruimte zo spoedig mogelijk te ontruimen, zodat deze aan de 
verhuurder kan worden opgeleverd.  
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1.6 Oorzaak faillissement 

 
Uit de voorlopige bij de curator bekende informatie ontstaat het volgende beeld. 
 
Activiteiten XS2 

 XS2 exploiteert een onderneming die zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van 
mobiele applicaties ten behoeve van het MKB voor onder meer de iPhone en tablets. Tevens 
verleende XS2 permanente licenties aan (eind)gebruikers van de mobiele applicaties en 
verleende zij ‘managed services’ aan klanten, waaronder bijvoorbeeld het leveren van 
hostingdiensten valt. In het klantenbestand van XS2 bevinden zich voornamelijk ondernemingen 
in het MKB, maar XS2 heeft daarnaast ook haar diensten aan enkele van de grootste 
multinationals ter wereld verleend, zoals Coca Cola, McDonalds en Porsche. 
 
XS2 was met name een projectorganisatie, wat betekent dat zij  haar opdrachten telkens vanaf 
het begin, dus zonder ‘basismodel’, moest uitvoeren.  Het ontbrak XS2 aan een ‘basismodel’ dat 
voor meerdere opdrachten gebruikt kon worden en waarmee het moeten maken van een groot 
aantal uren in de beginfase kon worden voorkomen. Het bestuur gaf aan dat XS2 haar model 
wel aan het veranderen was naar een product gebaseerde organisatie, maar is daarin niet tijdig 
geslaagd. 
 
 XS2 werd hoofdzakelijk gefinancierd door de aandeelhouders en had slechts een klein 
(rekening-courant) krediet bij ING Bank N.V. Van het bestuur heeft de curator begrepen dat XS2 
constant moest investeren om winstgevend te zijn in de steeds veranderende en innoverende 
IT-branche. Volgens het bestuur drukte het investeren, zonder dat er mogelijkheden waren van 
een bancair krediet, zwaar op de financiële situatie en de daarmee gepaard gaande 
winstgevendheid van XS2. 
 
Volgens het bestuur is de wereld van de mobiele applicaties nog een tamelijk jonge en ten dele 
onvolwassen markt, die steeds veel veranderingen doorgaat. Het was/is voor bedrijven als XS2 
daarom niet eenvoudig om steeds op een juiste manier in te spelen op de veranderende 
marktomstandigheden. 
 
 Het bestuur gaf aan dat zij een goed portfolio heeft willen opbouwen door scherp te offreren aan 
grote en bekende bedrijven. Omdat dergelijke opdrachten feitelijk op projectbasis geschiedden, 
diende XS2 bij elke opdracht veel uren te besteden om het product vanaf het begin te 
ontwikkelen. Hierdoor kwam XS2 regelmatig boven het geoffreerde budget uit, waardoor XS2 
‘onder aan de streep’ wel eens verlies maakte op een project. Deze verliezen konden maar 
beperkt worden opgevangen door de winstgevende projecten. 
 
Daarnaast had XS2 te maken door (o.a.) een oude schuld aan de Belastingdienst. XS2 
genereerde niet genoeg omzet om haar operationele kosten en de rente- en 
aflossingsverplichtingen van de oude schulden te kunnen voldoen. Om die reden heeft XS2 aan 
de Belastingdienst en haar overige schuldeisers vanaf november 2014 verschillende 
saneringsvoorstellen gedaan.  
 
Het bestuur verklaarde in een saneringsplan van januari 2015 het volgende: 
 

‘De financiering vanuit de founding partners en co-aandeelhouders vanaf dag één, 

zonder voldoende middelen vanuit de bancaire wereld en de beperkte winstgevendheid 

door continue te moeten investeren in de organisatie, heeft een zware wissel getrokken 
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op de huidige financiële situatie binnen XS2. Het zoeken naar investeerders in deze 

voor Nederland en internationaal betrekkelijk nieuwe markt heeft logischerwijs geleid tot 

afleiding van het dagelijks management en het langzaam verbeterende economische 

klimaat heeft onvoldoende kunnen bijdragen aan voldoende omzet. De in het laatste 

kwartaal van 2014 doorgevoerde kostenbesparingen met zeer beperkte middelen en het 

niet doen uitbetalen van enige vorm van inkomen dan ook aan de directie sinds oktober 

2014 heeft tezamen met voorgaande onvoldoende draai naar een cash flow positief 

resultaat geleid op maandbasis.’ 

 
Uiteindelijk bleek dat de Belastingdienst zich niet kon vinden in de voorstellen van XS2, 
waardoor een crediteurenakkoord niet kon worden gerealiseerd. XS2 is vervolgens overgegaan 
tot het verzoeken van (voorlopige) surseance van betaling.  
 
Samengevat worden door het bestuur de volgende oorzaken van het faillissement genoemd: 
 

 - de zoektocht naar investeerders heeft geleid tot afleiding van het dagelijks management; 
 - de invloed van het economische klimaat (crisis); 
 - de drukkende last van een schuld aan de Belastingdienst; 
 - een verdienmodel dat voornamelijk projectbasis gebaseerd is, in plaats van productbasis. 

 
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. 

  
  
2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
 19  
 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
 23 
 
2.3 Datum ontslagaanzegging 

 Met machtiging van de rechter-commissaris van 21 april 2015 zijn op 23 april 2015 op grond 
van artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomsten door de curator opgezegd. 
 
In het kader van een doorstart is de curator met de doorstartende partij overeengekomen dat 
per datum van de doorstart (28 april 2015) alle werknemers van XS2 een arbeidsovereenkomst 
tegen marktconforme voorwaarden wordt aangeboden.  

 
 
3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
3.1 Beschrijving 
 Voor zover bekend behoren tot de boedel geen onroerende zaken. 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.2 Beschrijving 

 Tot de boedel van XS2 behoort de bedrijfsinventaris als aanwezig in de kantoorruimte aan de 
Wilgenweg 16 B-C te Amsterdam Noord. Het betreft hoofdzakelijk kantoorinventaris. Deze 
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goederen zijn in opdracht van de curator getaxeerd en vervolgens aangeboden aan de 
doorstartende partij. 
 
De doorstartende partij heeft de gehele bedrijfsinventaris overgenomen. Voor een volledige 
beschrijving van de doorstart wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 
 

3.6  Verkoopopbrengst 
 EUR 14.247,50 (ex btw).  
 
3.7  Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde, vanwege de toepassing van het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Zie 
hieronder 3.8. 

 
3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

 Het voorrecht van de Belastingdienst ingevolge artikel 21 Iw 1990 is van toepassing op de 
aangetroffen bedrijfsinventaris. Op grond van artikel 57 lid 3 Fw oefent de curator dit voorrecht 
ten behoeve van de Belastingdienst uit. De Belastingdienst dient evenwel mee te delen in de 
algemene faillissementskosten. De curator behoudt de verkoopopbrengst daarom vooralsnog. 
 

Voorraden / onderhanden werk 
3.9  Beschrijving 

 Per datum faillissement had XS2 voor een bedrag van circa EUR 300.000,= aan onderhanden 
werk op de balans geactiveerd. Het onderhanden werk is geactiveerd op de balans tegen de 
omzetwaarde. Dat betekent dat de kosten die gepaard gaan met het realiseren van die omzet bij 
die bedrag niet inbegrepen zijn en daarop nog niet zijn gemaakt. 
 
Het betrof zowel opdrachten voor ontwikkeling van applicaties, als lopende service contracten. 
Al het onderhanden werk is inbegrepen in de doorstart en thans overgedragen aan de 
doorstartende partij. Verwezen wordt naar hoofdstuk 6. 

 
3.10 Verkoopopbrengst 

 Het onderhanden werk is als onderdeel van het totale immateriële actief verkocht. Verwezen 
wordt naar paragraaf hoofdstuk 3.13 en hoofdstuk 6. 

 
3.11 Boedelbijdrage 
 Niet van toepassing. 
 
Andere activa 
3.12 Beschrijving 
 
 Relatiebestand / Goodwill 

 Onderdeel van de activa van XS2 die in de doorstart overgedragen is, is het relatiebestand. 
Hieronder vallen de contracten met klanten met betrekking tot voorheen door XS2 uitgeoefende 
activiteiten, telefoonnummers, faxnummers, websites en IP-adressen.  
 
XS2 heeft gedurende de afgelopen jaren een goede reputatie en een breed klantenbestand 
opgebouwd. Daarnaast heeft zij in de afgelopen jaren meerdere onderscheidende prijzen 
gewonnen en worden zij internationaal geloofd om hun werk. Het merendeel van het actieve 
klantenbestand van XS2 bestaat uit MKB. Het bestand van klanten waaraan XS2 in het jaar 
2014 diensten heeft verleend, telt in totaal circa 60 klanten. 
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 Intellectuele eigendomsrechten 

 De aanspraken van XS2 op intellectuele eigendomsrechten bestaan uit aanspraken op de 
handelsna(a)men, de domeinnamen, merkenrechten (woord- en beeldmerken), de ‘huisstijl’ van 
de website, IE-rechten op ontwikkelde applicaties en ontwikkelde informatie en materiaal op de 
website. 
 
Deelnemingen 

 XS2 houdt een 33% aandelenbelang in een tweetal vennootschappen te weten FlirtSmart B.V. 
en Loyalty Mobile B.V. XS2 is tevens bestuurder van deze vennootschappen. 
 
De curator onderzoekt in hoeverre een aanbiedingsplicht van de aandelen geldt.  

 
3.13 Verkoopopbrengst totaal immaterieel actief 

 Het relatiebestand, de IE-rechten en de goodwill zijn als onderdeel van het totale immateriële 
actief verkocht voor een koopsom van EUR 140.00,= mogelijk nog te vermeerderen met een 
earn out vergoeding. 

 
Verwezen wordt ook naar de onderbouwing in hoofdstuk 6. 

 
 
4. DEBITEUREN 

 
4.1 Omvang debiteuren 

 Op datum faillissement had XS2 een debiteurenportefeuille van circa EUR 130.000,=. Met de 
doorstartende partij is overeengekomen dat zij middels een (beperkte) volmacht 
debiteurenvorderingen voor de curator zal incasseren voor de duur van drie maanden. De 
doorstartende partij zal de ontvangen bedragen vervolgens afdragen aan de curator, minus een 
percentage van 20% van het geïncasseerde bedrag gedurende de periode dat de 
incassovolmacht geldt.  
 
Overeengekomen is daarnaast dat de doorstartende partij na afloop van de periode waarin de 
volmacht geldt, in ieder geval 80% zal afdragen van het 2/3

e
 deel van het openstaande 

debiteurenbedrag van EUR 130.000,=, wat neerkomt op een bedrag van EUR 68.640,=, 
ongeacht of deze bedragen daadwerkelijk zijn geïncasseerd. 
 
Nadat de volmacht is vervallen, zal de curator de incasso van de nog resterende vorderingen ter 
hand nemen. 
 

4.2 Opbrengst 
 Maandelijks worden de geïncasseerde bedragen aan de boedel afgedragen. Vooralsnog heeft 
geen tussentijdse afdracht plaatsgevonden.  

 
4.3 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde. Vorderingen op debiteuren die voor datum reeds bestonden zijn weliswaar 
mogelijk verpand aan ING Bank N.V. De opbrengst van de debiteuren zal in elk geval hoger zijn 
dan de schuld aan de pandhouder, zodat (indien blijkt van verpanding) de pandhouder volledig 
zal worden afgelost. Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 5. 
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5. BANK / ZEKERHEDEN 

 
5.1  Vordering van bank(en) 

 XS2 werd, naast niet gesecureerde aandeelhoudersleningen, gefinancierd door ING Bank N.V. 
middels een rekening-courant. ING Bank N.V. heeft gesteld dat zij een pandrecht op voorraden, 
inventaris en vorderingen heeft, maar heeft dat pandrecht thans nog niet aangetoond. 
 
De vordering van ING Bank N.V. bedraagt per datum faillissement circa EUR 52.000,=. 

 
5.2 Leasecontracten 
 Door XS2 werden twee voertuigen geleased. 
 

 In beide gevallen was sprake van operationele lease, waardoor de eigendom bij de 
leasemaatschappijen ligt. De voertuigen werden geleased van Bochane Lease B.V. en van 
Huiskes Kokkeler Autolease B.V. 
 
Het voertuig dat werd geleased van Bochane Lease B.V. is inmiddels gerestitueerd. De 
doorstartende partij is voornemens het leasecontract met Huiskek Kokkeler Autolease B.V. met 
terugwerkende kracht per 1 mei 2015 over te nemen. Hierover zijn partijen nog in 
onderhandeling. 

 
5.3 Beschrijving zekerheden 
 ING Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op: 

- Een stil pandrecht op de bedrijfsinventaris; 
- Een stil pandrecht op de bedrijfs-/ en handelsvoorraden; 
- Een stil pandrecht op alle vorderingen op derden; 

 
 ING Bank N.V. heeft haar pandrecht echter nog niet aangetoond. 
 
5.4 Separatistenpositie 

 De bedrijfsinventaris zal door de curator worden geliquideerd. De curator zal de opbrengst 
voorshands behouden ingevolge artikel 57 lid 3 Fw vanwege het fiscaal voorrecht dat hoger 
gerangschikt is dan het eventuele stil pandrecht van ING Bank N.V. 
 

5.5 Boedelbijdragen 
 Vanwege het fiscaal voorrecht van de belastingdienst is van een boedelbijdrage geen sprake. 
 
5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 De verhuurder van de bedrijfsruimte van XS2 heeft XS2 enkele tientallen stoelen, een aantal 
tafels en een aantal kasten ter beschikking gesteld. Daarnaast bevindt zich een anti-inbraak 
systeem en een server in het pand die eigendom van de verhuurder zijn. 
 
Tevens heeft een oud werknemer zich gemeld bij de curator en aanspraak gemaakt op een 
glazen tafel. 
 
De curator zal de eigendomsaanspraken verder onderzoeken. 

 
5.7 Reclamerechten 
 Vooralsnog is er geen beroep op een recht van reclame gedaan. 
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5.8 Retentierechten 
 Vooralsnog is er geen beroep op een retentierecht gedaan. 
 
 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 
Voortzetten 
6.1 De curator heeft de activiteiten gedurende de surseance van betaling en het faillissement zo 

veel als mogelijk voortgezet, teneinde de activiteiten van XS2 op ‘going concern’ basis in het 
kader van een doorstart over te dragen aan een kopende partij. 

 
 Daarbij zijn door de curator geen (nadere) verplichtingen aangegaan. 
 

De curator heeft slechts toegestaan dat lopende opdrachten, voor zover mogelijk, werden 
gecontinueerd, op basis van de reeds voorhanden zijnde bedrijfsmiddelen, teneinde de 
bestaande klanten te faciliteren.  

 
Doorstart 
6.3 In het kader van een doorstart heeft de curator de activiteiten en activa van XS2 verkocht aan 

Connected Media Investments B.V. (“CMI”).  

 
 In het kader van een doorstart heeft de curator verkocht: 

- Het immaterieel actief, en 
- De bedrijfsinventaris 
 
Tevens zijn afspraken gemaakt over de overname van werknemers, lopende contracten en de 
incasso van openstaande debiteurenvorderingen.  
 

6.4 Verantwoording 
 
Toelichting van het verkoopproces 

Om een doorstart te realiseren, heeft de curator allereerst een lijst samengesteld van mogelijke 
gegadigden. Deze lijst bestond uit 23 mogelijke kandidaten. Vervolgens heeft de curator een 
informatiememorandum, een biedingsprotocol en geheimhoudingsverklaring opgesteld. 
 
Geïnteresseerde partijen dienden eerst een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, 
alvorens de gegadigden het informatiememorandum toegestuurd zouden krijgen. Uiteindelijk 
hebben 12 partijen deelgenomen aan het overnameproces.  
 
Er hebben geen aan XS2 gelieerde partijen deelgenomen aan het verkoopproces. 

  
 Aan de hand van de ontvangen biedingen is de curator in onderhandeling getreden met een 

aantal partijen. De curator  gaf de voorkeur aan gegadigden die ervoor opteerden de gehele 
onderneming te verkrijgen, boven partijen die slechts boden op bedrijfsonderdelen. Om die 
reden heeft de curator de biedingen van partijen die slechts op enkele (bedrijfs)onderdelen van 
XS2 zagen, voorshands terzijde gehouden. 

 
De curator is vervolgens in bilaterale onderhandeling getreden met een tweetal partijen die de 
gunstigste bieding hadden uitgebracht op de gehele onderneming van XS2. Vervolgens heeft de 
curator de twee partijen tegen elkaar op laten bieden aan de hand van het hoogst beschikbare 
bod, wat heeft geleid tot het bod dat de curator thans heeft aanvaard. 
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De geaccepteerde bieding 

De koopprijs van de immateriële activa en de activiteiten tezamen bedraagt ten minste  
EUR 140.000,=. Van deze koopsom is een deel van EUR 75.000,= bij ondertekening voldaan. 

 
Uiterlijk 30 dagen na de doorstart wordt voorts nogmaals EUR 15.000,= voldaan, voorts 6 
maanden na de doorstart nogmaals EUR 25.000,= en 12 maanden na de doorstart nogmaals 
EUR 25.000,=. Tot zekerheid voor de nakoming van deze deelbetalingen heeft de curator een 
pandrecht verkregen op de debiteren van XS2 Mobile B.V. en een borgstelling van 2ML Group 
B.V. 
 
Een onderdeel van de koopprijs is daarnaast een ‘earn-out’ regeling, die inhoudt dat CMI aan de 
curator een percentage over de te realiseren omzet in het jaar 2015 en het jaar 2016 voldoet, 
onder aftrek van een drempelbedrag van EUR 75.000,=. De earn out betaling wordt voldaan 
uiterlijk op 1 april 2017. 

 
6.5 Opbrengst 

 Ten minste EUR 140.000,=, te vermeerderen met de opbrengsten over de bovengenoemde 
‘earn-out’-regeling. 

 
6.6 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde. De verkochte goederen behoorden tot het vrij actief althans het artikel 57 lid 
3Fw-actief van de boedel. 

 
 
7. RECHTMATIGHEID 

 
 Ten behoeve van de geëigende onderzoeken, stelt de curator de (digitale) administratie veilig.  
  
7.1 Boekhoudplicht 

 Zal nog worden onderzocht. In eerst instantie lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudverplichting. 
De boekhouding werd gedaan in een gebruikelijk digitaal boekhoudpakket en lijkt te zijn 
bijgehouden tot datum faillissement.  

 
7.2 Depot jaarrekeningen 
 Uit de deponeringsgegevens als vermeld in het handelsregister blijkt het volgende: 
 
 Jaar Datum deponering Tijdig? 
 2008 14 februari 2011  Nee 
 2009 14 februari 2011  Nee 
 2010 20 april 2011  Ja 
 2011 2 oktober 2012  Ja 
 2012 21 juni 2013  Ja 
 2013 24 maart 2014  Ja 
  
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
 Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 
 
7.4 Stortingsverplichting aandelen 

Door de directe werking van de Wet Flex-BV is het gebruikelijk onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt wel, dat 
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schade die is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-BV (op 1 oktober 2012), naar het 
oude BV-recht moet worden bepaald. 

 
XS2 is vóór de invoering van de Wet Flex-BV opgericht. De curator zal nader onderzoek doen. 

 
7.5 Onbehoorlijk bestuur 
 Zal nog worden onderzocht. 
 
7.6 Paulianeus handelen 
 Zal nog worden onderzocht. 
 
 
8. CREDITEUREN 

 
Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 
indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 
en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 
het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 
 Salaris curator en kosten:  PM 
   
8.2 Preferente vordering van de fiscus 
 EUR 361.297,= 
 
8.3 Preferente vordering van het UWV 
 (nog) niet ingediend 
 
8.4 Andere preferente crediteuren 
 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren 
 
8.5 Aantal concurrente crediteuren 
 7 
 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
 EUR 19.204,18 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. Gelet op het te verwachten actief en de omvang van de hoogpreferente 
vordering van de Belastingdienst wordt verwacht dat sprake zal zijn van een vereenvoudigde 
afwikkeling. 

 
 
9. PROCEDURES 
 

 Voor zover bekend is XS2 niet betrokken bij een procedure.  
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10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
 Nog niet bekend. 
 
10.2 Plan van aanpak 
 De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op: 
 

(a) De beëindiging en oplevering van de gehuurde bedrijfsruimte; 
(b) Het afwikkelen van de doorstart en het verrichten van alle de daarbij komende werkzaamheden; 
(c) Het veiligstellen van de boekhouding; 
(d) Verifiëren van de gestelde pandrechten van de bank; 
(e) Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden. 

 
10.3 Indiening volgend verslag 
 Over drie (3) maanden. 
 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 19 
mei 2015. 
 
 
 
 
D.M. van Geel, 
curator 
 
 
 
 
 

 


