
 

 

 

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  
 

INZAKE 

 

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 : 17 augustus 2015 

Verslagperiode : 19 mei 2015 - 14 augustus 2015 

Bestede uren in verslagperiode : 84,4 uren 

Bestede uren totaal  

(incl. surseance) :  218,6 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 103.531,38 
 



 

 

 

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 

 

Voor de verslaglegging over de periode van (voorlopige) surseance van betaling wordt verwezen naar 

het voorgaande verslag. 

 
 
1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

 Voor een beschrijving van de directie en organisatie van XS2 wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag. 

 

1.2  Winst en verlies, balanstotaal 

 Voor de weergave van de winst en verliesgegevens en de balanstotalen over de afgelopen  

 jaren, wordt verwezen naar het voorgaande verslag.  

 

1.4 Verzekeringen 

 XS2 beschikte over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn door de curator opgezegd. 

Er bestaat een recht op teruggaaf van vooruitbetaalde premie van EUR 310,39. Dit bedrag 

wordt overgeboekt naar de faillissementsrekening. 

 

1.5 Huur 
 XS2 huurde een kantoorruimte 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. 
 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het gehuurde aan de verhuurder opgeleverd. 
Dit onderdeel is daarmee afgewikkeld. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

Voor een voorlopige weergave van de activiteiten aan achtergronden van het faillissement wordt 

verwezen naar het voorgaande verslag.  



 

 

 

 

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. 

 

Overname werknemers 

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 zou worden aangeboden.  

 

Het is de curator bekend dat 10 van de 19 werkzame personen met ingang van 1 mei 2015 in 

dienst getreden zijn bij de doorstartende partij, Connected Media Investment B.V. (“CMI”). 

 In de afgelopen verslagperiode heeft de curator over de nakoming van deze verbintenis veel 

discussie gevoerd.  

 

Met twee personen (de voormalige directieleden) wordt een managementovereenkomst 

gesloten en enkele werknemers hebben zelf besloten geen gebruik te maken van het aanbod 

van CMI. 

  

 Enkele weken na het aangaan van de doorstartovereenkomst heeft de curator echter 

gesignaleerd dat CMI nog niet alle werknemers een aanbod tot het sluiten van een 

arbeidscontract had gedaan. De curator heeft vele inspanningen geleverd om CMI daartoe 

alsnog te bewegen.  

 

Toen deze inspanningen tevergeefs bleken, heeft de curator CMI (met machtiging van de 

rechter-commissaris) in kort geding gedagvaard teneinde nakoming van deze verbintenis af te 

dwingen. Het starten van dit kort geding heeft CMI wel in beweging gebracht en heeft ertoe 

geleid dat (met toestemming van de rechter-commissaris) alsnog een nadere regeling is 

getroffen. 

 

Deze regeling hield in dat CMI met twee werknemers een afwijkend arrangement is 

overeengekomen en dat CMI de kosten van de boedel voor niet overgenomen werknemers, 

alsnog draagt en zal voldoen zodra het UWV deze heeft berekend.  

 

De curator heeft vervolgens het kort geding ingetrokken. 

 

  

 

 

 



 

 

 

3. ACTIVA 

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving 

 Voor zover bekend behoren tot de boedel geen onroerende zaken. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2 Voor een beschrijving en de opbrengst van de bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag.  

 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 

 Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst ingevolge artikel 21 Iw 1990 is van toepassing op 

(o.a.) 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 onder zich. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9  Voor een beschrijving en opbrengst van het onderhanden werk wordt verwezen naar het 

voorgaande verslag. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving 

 

 Relatiebestand / Goodwill en IE-rechten 

 Voor een beschrijving en de opbrengst van deze activa wordt verwezen naar het voorgaande 

verslag.  

 

Deelnemingen (i): LoyaltyMobile B.V. 

 XS2 houdt een 33% aandelenbelang in een tweetal vennootschappen te weten FlirtSmart B.V. 

en LoyaltyMobile B.V. XS2 is tevens bestuurder van deze vennootschappen. 

 

 In de afgelopen verslagperiode is de curator ter zake het aandelenbelang in LoyaltyMobile B.V. 

in een vergevorderd stadium gekomen over de overname van het 33%-belang door een van de 

andere aandeelhouders.  

 

In dat verband ontvangt de boedel een koopsom van EUR 2.000,=, alsmede een boedelbijdrage 

van EUR 1.000,= (ex BTW). Tevens voldoet LoyaltyMobile B.V. in het kader van de transactie 

haar schuld aan XS2 van EUR 2.017,=.  

 

 In de komende verslagperiode zal de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, tot 

afwikkeling van deze deelneming te komen.  

 

Deelnemingen (ii): FlirtSmart B.V. 

 Over de overname van het 33%-belang in het aandelenkapitaal van FlirtSmart B.V. lopen nog 

geen gesprekken. De curator zal in de komende verslagperiode hiertoe overgaan. 

 

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 140.000,= mogelijk nog te vermeerderen met een 

earn out vergoeding. 



 

 

 

 

Verwezen wordt ook naar hoofdstuk 6 van dit en het voorgaande verslag. 

 

 

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.  

 

4.2 Opbrengst 

 In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat in elk geval een gedeelte van EUR 55.397,36 

van het debiteurensaldo is geïncasseerd.  

 

De curator heeft een actueel overzicht opgevraagd bij CMI (die de vorderingen int), zodat tot 

tussentijds afrekening kan worden gekomen. 

 

De curator beoogt in de komende verslagperiode de debiteurenincasso af te wikkelen en tot 

afrekening te komen over de incassovergoeding met CMI. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde nu de bank volledig is voldaan. 

 

 

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 (gesaldeerde) vordering van ING Bank N.V. bedroeg per datum faillissement circa  

EUR 52.000,=. Inmiddels is dit gehele obligo voldaan door de voldoening van verpande 

vorderingen op de bij ING Bank N.V. aangehouden bankrekening.  

 

Het obligo van de bank is daarmee afgewikkeld.  

 

5.2 Leasecontracten 

 Door XS2 werden twee voertuigen geleased. 

 

Deze leaseovereenkomsten zijn door CMI overgenomen.  

 

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 in de afgelopen verslagperiode genoegzaam bewijs geleverd van haar 

zekerheden.  

 

5.4 Separatistenpositie 

 De bedrijfsinventaris is door de curator geliquideerd. Nu de bank is voldaan uit de incasso van 

de verpande debiteurenvorderingen, is de separatistenpositie afgewikkeld.  

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Vanwege de volledige voldoening van het obligo is van een boedelbijdrage geen sprake. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft aan XS2 enkele stoelen, tafels en kasten ter 

beschikking gesteld. Daarnaast bevinden 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 

tafel. 

 

De curator heeft deze eigendomsaanspraken onderzocht en erkend. De goederen zijn 

gerestitueerd aan de respectievelijke eigenaren. 

 

5.7 Reclamerechten en retentierechten 

 Vooralsnog is er geen beroep op een recht van reclame en/of een retentierecht gedaan. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten / doorstart 

6.1 Voor een weergave en verantwoording van de voortzetting en de doorstart wordt verwezen naar 

het voorgaande verslag. 
 

6.2 Opbrengst 

 Ten minste EUR 140.000,=, te vermeerderen met de opbrengsten over de bovengenoemde 

‘earn-out’-regeling. 

 

6.3 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde.  

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

 Ten behoeve van de geëigende onderzoeken, heeft de curator de (digitale) administratie 

veiliggesteld.  

  

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 
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 

 Verhuurder:  PM  

 UWV: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 425.514,= 

 

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 

 16 



 

 

 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 71.141,40 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. Gelet op het te verwachten actief en de omvang van de (hoog)preferente 

vordering van de Belastingdienst wordt verwacht dat sprake zal zijn van een vereenvoudigde 

afwikkeling. 

 

 

9. PROCEDURES 

 

 In de afgelopen verslagperiode heeft de curator CMI in kort geding gedagvaard (verwezen wordt 

naar hoofdstuk 2. De curator heeft de procedure echter nog voor de zitting ingetrokken.   

 

 Voor zover bekend is XS2 thans niet betrokken bij een procedure.  

 

 

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) Het afwikkelen van de doorstart en het verrichten van alle daarbij komende werkzaamheden; 

(b) Toezien op de afwikkeling van de debiteurenincasso; 

(c) Liquidatie van de aandelenbelangen in de twee deelnemingen; 

(d) Een aanvang maken met de geëigende onderzoeken; 

(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 17 

augustus 2015. 

 

 

 

D.M. van Geel, 

curator 

 

 

 


