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VIJFDE 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 : Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 20 

Datum verslag : 28 oktober 2016 

Verslagperiode : 8 april 2016 8 28 oktober 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 12,2 uren 

Bestede uren totaal  

(incl. surseance) :  283,2 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 109.239,41 
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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. VERWIJZING 
 

Voor de verslaglegging over de navolgende hoofdstukken/onderdelen: 
 

 surseance van betaling; 

 personeel; 

 activa; 

 bank / zekerheden; 

 procedures, 
wordt verwezen naar voorgaande verslagen 

 
 
1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie, winst en verlies, balanstotaal, verzekeringen, huur 

 Voor een verslaglegging op deze onderdelen wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. 

 

1.2 Oorzaak faillissement 

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

verwezen naar het voorgaande verslag.  

 

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

verwacht dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.  

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Voor een toelichting op de (omvang van de) debiteurenportefeuille van XS2TheWorld, en de 

activaovereenkomst die de curator met de doorstartende partij heeft gesloten, wordt verwezen 

naar voorgaande verslagen.  
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Op grond van de activaovereenkomst dient de doorstartende partij van de geïncasseerde 

bedragen een gedeelte van EUR 66.816,17 af te dragen aan de boedel. Dat bedrag is inmiddels 

ontvangen. 

 

De curator zal de resterende (nog niet geïncasseerde) vorderingen beoordelen en de incasso 

daarvan in voorkomend geval ter hand nemen.  

 

4.2 Opbrengst 

 EUR 66.816,17 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde nu de bank volledig is voldaan. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten / doorstart 

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

de voorgaande verslagen. 
 

6.2 Opbrengst 

In de afgelopen verslagperiode is de laatste deelbetaling van EUR 25.000,= ontvangen, zodat 

de vaste koopprijs van EUR 140.000,= ter zake het verkochte immaterieel actief geheel is 

voldaan. De koopprijs wordt mogelijk nog vermeerderd met een overeengekomen earn-out 

bepaling. Uiterlijk 1 maart 2017 ontvangt de curator de informatie over de gerealiseerde omzet, 

zodat vastgesteld kan worden of de boedel nog een earn-out vergoeding toekomt. 

 

Daarnaast heeft de boedel een bedrag van EUR 14.247,50 ontvangen ter zake de 

overgenomen inventaris en EUR 2.058,56 als vergoeding voor het gebruik van de 

bedrijfsruimte. 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

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

veiliggesteld.  

  

7.1 Boekhoudplicht 

In onderzoek. De eerste indruk is dat de administratie afdoende inzicht biedt in de rechten en 

verplichtingen van de vennootschap. 

 

7.2 Stortingsverplichting aandelen 
In onderzoek. 

 

7.3 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.4 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

7.5 Depot jaarrekeningen, Goedkeuringsverklaring accountant 

Verwezen wordt naar voorgaande verslagen. 
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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 bewindvoerder: EUR  12.377,85  

 Salaris curator en kosten: EUR  53.063,16 + PM 

 Verhuurder:  EUR    1.171,80 

 UWV: EUR 128.690,88 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 440.396,= 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 106.290,40 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 17 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 71.565,33 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. Gelet op het te verwachten actief en de omvang van de boedelschulden en de 

(hoog)preferente vordering van de Belastingdienst wordt verwacht dat sprake zal zijn van een 

opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling. 

 

 

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; 

(b) te komen tot de afwikkeling van de debiteurenincasso; 

(c) een aanvang maken met de geëigende onderzoeken. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over zes (6) maanden. 
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Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 28 

oktober 2016. 

 

 

 

D.M. van Geel, 

curator 

 

 

 
 


