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ADVOCATEN

Activiteiten onderneming :

Xserius hield zich bezig met de verkoop van intelligente beveiligingsoplossingen.
De kernactiviteit van Xserius was beveiliging en lP-technologie met elkaar verbinden tot optimaal
werkende systemen voor de eindgebruiker.

De dienstverlening van Xserius was tweeledig:
- Enerzijds verzorgde Xserius de (exclusieve) distributie van de nieuwste lP-beveiligings-producten (zoals

beveiligingscamera's, video intercom (applicatie op l-phone's en secure cloud VPN), video management
softwa re en toega ngsbeheer.
- Anderzijds bood Xserius oplossingen voor het kunnen maken van de juiste vertaalslag tussen ICT

toepassingen en producten, die aansluiten bij de wensen van de klant.

Omzetgegevens 2011-: euro'J-.7 43.565,-
2012'. eur o 2.302.345,-
2OI3: 2.219.884,- (volge n s co n ce pt ja a rcijfe rs) :

2Ot4 (t/m datum surseance): euro 1.151.524

lnleidend
Vrijdag 25 juli 201,4 is aan Xserius (voorlopige) surseance van betaling verleend. Omdat de lopende
kosten niet konden worden voldaan en er geen vooruitzicht bestond dat de schuldeisers op enig
moment bevredigd konden worden, was sprake van de situatie als beschreven in artikel 242 lid 1 sub
5 Fw. De surseance van betaling is vervolgens ingetrokken en het faillissement is op 29 juli 2Ot4
uitgesproken.
Gezien de zeer korte duur van de surseance van betaling heeft de bewindvoerder / curator ervoor
gekozen om het onderhavige periodieke verslag inzake de surseance van betaling en het faillissement
te combineren in L verslag.

Inventarisatie
Directie en organisatie

Personeel gemiddeld aantal
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren Totaal

7

20 februari 2016 tot en met 31 augustus 2016
30,50 uren
154,90 uren

Bestuurder van gefailleerde is H.J. Nieuwstraten Holding B.V

(bestuurder van deze vennootschap is de heer H.J.

Nieuwstraten).
De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden
gehouden door:
- H.J. Nieuwstraten Holding 8.V.,33,34%;
- Van Berchum ManagemenlB.Y.,33,33%;
- Alert Security Holding 8.V.,33,33%.

2011:euro 32.099,- winst (na belastingen).
2Ot2: euro 64.338,- winst (na belastingen).
2013 (volgens concept jaarcijfers): euro 103.469,- verlies (na

belastingen).
2074 (I/m datum surseance) euro73.674 verlies (voor
belastingen).

1.

1..7

1,.2 Winst en verlies
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1.3 Balanstotaal 201-L: euro 960.066,-
2012: euro 1,.017.283,-
2013: euro t.L17.422 (volgens concept jaarcijfers)

Lopende procedures : N.v.t.
Verzekeringen : Lopende verzekeringen zijn beëindigd / opgezegd
Huur :

Gefailleerde huurt haar kantoor in Ridderkerk. De huurovereenkomst is door de
curator opgezegd.
2" verslag: Het gehuurde is inmiddels opgeleverd.

Oorzaak faillissement :

Het bestuur van gefailleerde noemt als oorzaak van het faillissement de terugloop in omzet
waardoor de vaste kosten (waaronder met name de huur voor het hoofdkantoor en de
personeelskosten) niet meer betaald konden worden. Kostensanering heeft er, ondanks het feit
dat er ook nog substantiële bedragen (vreemd vermogen) door informal investors /
aandeelhouders zijn geïnvesteerd, niet toe geleid dat gefailleerde weer zwarte cijfers ging
schrijven.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak / oorzaken en de achtergronden van het
faillissement en komt daar in het volgende verslag op terug.

2" verslag: De door de bestuur van gefailleerde genoemde oorzaken van het faillissement komen
de curator aannemelijk voor. De omzet van gefailleerde is daadwerkelijk behoorlijk gedaald in de
eerste twee kwartalen van 2014 (met circa 75%).

Niet gebleken is dat de omzetdaling te wijten is geweest aan (een gebrek aan inspanningen van)
het bestuur van gefailleerde. Ook niet gebleken is dat het het bestuur van
gefailleerde te verwijten is dat niet rigoureuzer in de kosten van gefailleerde is gesneden. Het
verder snijden in de kosten was mogelijk ten koste gegaan van de kwaliteit van de
dienstverleni ng va n gefailleerde.

1.7

2.

2.1.

2.2

2.3

Personeel
Aantal ten tijde van faill. : Gefailleerde had 7 man personeel in dienst
Aantal in jaar voor faill. : 9
Datum ontslagaanzegging : 3L juli 2014
Werkzaamheden :

De curator heeft met het UWV een collectieve intake voor de werknemers van gefailleerde
georganiseerd waarbij de werknemers van gefailleerde aanspraak hebben gemaakt op de
loongarantieregeling.

6 werknemers van gefailleerde hebben in het kader van de door de curator bewerkstelligde
doorstart een baan aangeboden gekregen bij de doorstarter (zie m.b.t. de doorstart verder
hieronder bij punt 6).

Een werknemer van gefailleerde die enkele maanden voor het faillissement met wederzijds
goedvinden afscheid heeft genomen (middels een vaststellingsovereenkomst), heeft de

Dit verslag draagt een lnformatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend
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vaststellingsovereenkomst (o.g.v. niet nakoming door gefailleerde) ontbonden. Voorts stelde hij
dat de oude arbeidsovereenkomst hierdoor weer zou herleven.
De curator heeft de betreffende (voormalig) werknemer zekerheidshalve ontslag aangezegd.
Voorts heeft de curator zich, voorzover buitengerechtelijke ontbinding van de
vaststellingsovereenkomst door de betreffende werknemer tot de mogelijkheden behoorde, op
het standpunt gesteld dat ontbinding niet resulteerde in herleving van de arbeidsovereenkomst.
Het UWV was (als "betrokkene" vanwege haar positie voortvloeiend uit de loongarantieregeling)
dezelfde mening als de curator toegedaan.
De (voormalig) werknemer heeft inmiddels kenbaar gemaakt te berusten in het standpunt van
de curator en het UWV.

Activa
Onroerende zaken
N.v.t.

Bedriifsmiddelen / Voorraden/ Onderhanden werk/ Overiee Activa
Gefailleerde beschikte over de gebruikelijke ka ntoori nventa ris.

Voorts beschikte gefailleerde over de nodige handelsvoorraad. Gefailleerde had geen
onderhanden projecten meer.

Voorts beschikte gefailleerde over een klantenportefeuille (bestaande uit klanten die gebruik
maakten van de service- en onderhoudsdiensten van Xserius m.b.t. van Xserius gekochte
producten / door Xserius uitgevoerde projecten) en lE-rechten (handelsnaam / domeinnaam)

De curator heeft voornoemde activa in het kader van een doorstart verkocht (zie m.b.t. de
doorstart verder hieronder bij punt 6).

De curator onderzoekt de mogelijkheid van een restitutie van vennootschapsbelast¡ng. Nu over
voorgaande jaren winst is gemaakt (zie voor de jaren 2011 en 20L2 hierboven in punt 1.2) en
vennootschapsbelasting is betaald en de (concept)jaarrekening over 2013 in een verlies
resulteert, zou de aangifte vennootschapsbelasting over 20L3 in een belast¡ngteruggaaf moeten
resulteren. ln het volgende verslag komt de curator op deze kwestie terug.
2" verslag: De curator acht het in het belang van de boedel de aangifte VpB over 2013 te doen en
(middels Carry back) aanspraak te maken op belastingrestitutie. Op korte termijn zal de curator
de aangifte doen.

3" verslag:

Op de gedane VpB aangifte is nog niet beslist.

6'verslag:
De VpB aangifte heeft niet tot een restitutie geleid i.v.m. verrekeningsmogelijkheden vønuit de
Belastingdienst.

Dit verslag draagt een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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Debiteuren
Omvang debiteuren :

De debiteurenportefeuille behelsde een totaal te vorderen bedrag van euro 233.855,87.
Opbrengst :

De curator heeft de debiteuren in het kader van een doorstart verkocht (zie m.b.t. de doorstart
verder hieronder bij punt 6).

Boedelbijdrage : N.v.t.

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en) :

Xserius werd gefinancierd door Rabobank en De Lage Landen. Rabobank heeft Xserius een aantal
langlopende leningen en bedrijfskredieten verstrekt. Voorts is t.b.v. de verhuurder van het pand
van gefailleerde een bankgarantie gesteld. Rabobank had op datum faillissement een bedrag van
euro 107.506,67 van Xserius te vorderen. Xserius is circa een jaar geleden gebruik gaan maken
van factoring van haar debiteuren bij De Lage Landen. Hierdoor is de kredietfaciliteit van
Rabobank afgebouwd. De Lage Landen had op datum faillissement een bedrag van euro 45.313,-
van Xerius te vorderen.

De Lage Landen beschikt over een eerste pandrecht op de debiteuren van gefailleerde en over
een tweede pandrecht op de inventaris en voorraad van gefailleerde.
Rabobank beschikt over een eerste pandrecht op de inventaris en voorraad van gefailleerde en
over een tweede pandrecht op de debiteuren van gefailleerde. Er was sprake van een
wederzijdse zekerheden regeling.

Leasecontracten :

Gefailleerde leasete auto's bij auto Muntstad en bijAthlon Car lease. De lease overeenkomsten
zijn (door de lease maatschappij) beëindigd en de auto's zijn retour genomen door de lease
maatschappij (de auto's van Athlon Car lease worden thans door de doorstarter gebruikt).
Beschrijving zekerheden : Zie hierboven in punt 5.1
Separatistenpositie : Zie hierboven in punt 5.L
Boedelbijdragen : ln het kader van de doorstart zijn Rabobank en De

Lage Landen gelost.

Eigendomsvoorbehoud :

Verschillende leveranciers van gefailleerde hebben gepoogd de door hen aan gefailleerde
geleverde zaken retour te ontvangen. Van rechtsgeldige eigendomsvoorbehouden was (naar de
mening van de curator) echter geen sprake en/of de zaken waarvan teruggave werd gevorderd
bevonden zich niet meer bij gefailleerde. De curator heeft derhalve (nog) geen aanspraken op
eigendomsvoorbehoud gehonoreerd.
2" verslag: De curator heeft geen aanspraken op eigendomsvoorbehoud gehonoreerd. De

grootste leverancier van gefailleerde (die simpelweg geen eigendomsvoorbehoud had gemaakt)
heeft de curator gedreigd met het treffen van rechtsmaatregelen indien de curator de
beweerdelijk onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet zou retourneren. De leverancier
heeft de daad (nog) niet bij het woord gevoegd, rechtsmaatregelen zijn (nog) niet getroffen door
de betreffende (buitenlandse) leverancier.

4.2

4.3
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3" verslag:
De curator heeft niets meer van de leverancier met het gestelde door de curator niet
gehonoreerde eigendomsvoorbehoud vernomen.

5.7 Reclamerechten Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van
reclame.
N.v.t.5.8 Retentierechten

6. Doorstart / voortzetten
Voortzetten
Na datum surseance / faillissement is (hangende het onderzoeken van de mogelijkheden een
doorstart te bewerkstelligen) gedurende een paar dagen (t/m 31 juli 201a) doorgewerkt. De in
dat kader gerealiseerde netto omzet bedraagt euro 2.432,34. Deze omzet is uitsluitend
gerealiseerd door de inzet van het eigen personeel. Er zijn derhalve geen andere kosten
gemaakt.

Doorstart
De curator heeft met verschillende gegadigden gesproken over een doorstart. Uiteindelijk is een
doorstart bewerkstelligd met Hacousto Group uit Berkel en Rodenrijs.

De inhoud van de doorstart
De doorstart is gerealiseerd per 1- augustus 2014. De totale opbrengst van de doorstart bedroeg
euro 227.500,-. Hieronder wordt dit bedrag uitgesplitst.

Roerende zoken
lnventaris
Verkoopprijs euro 10.000,- (hetgeen hoger is dan de getaxeerde executiewaarde)
Voorraad
Verkoopprijs euro 52.500,- (hetgeen hoger is dan de getaxeerde executiewaarde)

Debiteuren
Koopprijs euro 140.000,- (de nominale waarde van de debiteurenportefeuille bedroeg, zoals
hiervoor reeds vermeld euro 233.855,87).

Onderportefeuille / onderhonden werk / lE rechten / goodwill
Koopprijs eu ro 25.000,-.

Werknemers
De doorstarter heeft aan zes (dus bijna alle) werknemers van gefailleerde een nieuwe
arbeidsovereenkomst aa ngeboden.

Bijzonderheden voortvloeiend uit de doorstort
Uit voornoemde opbrengst van de debiteuren en de voorraad (totaal euro 192.500,-) konden de
separat¡sten (Rabobank en De Lage Landen) volledig worden betaald.

Voornoemde koopprijs van de debiteuren (euro 140.000,-) is gebaseerd op voornoemd
debiteurensaldo van euro 233.855,87.

D¡t verslag draagt een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend
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Een aantal van de door Hacousto Group gekochte debiteuren heeft in de periode gelegen tussen
het door haar uitgebrachte bod en de transactiedatum (van L augustus 2014) nog aan De Lage

Landen betaald waardoor voornoemd debiteurensaldo is verlaagd en waardoor ook voornoemde
schuld (van euro 45.313,-) aan De Lage Landen is verlaagd.
De uiteindelijke koopsom van de debiteuren is derhalve verminderd met het bedrag dat nog
door debiteuren aan De Lage Landen is betaald. Dit heeft geen financiële consequenties voor de
boedel gehad nu de koopsom voor de debiteuren met een zelfde bedrag af is genomen als de
schuld aan De Lage Landen.

5" verslag: Gebleken is dat 3 door de curator verkochte debiteuren ten tijde van de verkoop
reeds betaald hadden waardoor de ontvangen gelden in mindering strekten op de schuld van
gefailleerde bij De Lage Landen en Rabobank. Hierdoor heeft de boedel De Lage Landen en
Rabobank tegen een lager bedrag kunnen lossen en heeft de doorstarter per saldo een te hoge
koopprijs betaald. De hieruit voortvloeiende correctie verlaagt het boedelactief met euro
to.822,33.

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht :

De administratie maakt een deugdelijke indruk. ln het volgende verslag neemt de curator een
definitief standpunt in aangaande de boekhoudplicht.
2" verslag : De curator heeft de boekhouding van gefailleerde aan een onderzoek onderworpen
De curator is de mening toegedaan dat voldaan is aan de boekhoudplicht.

Depot jaarrekeningen : Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t.
Stortingsverpl. aandelen :

2" verslag: Eventuele aanspraken van de curator betreffende volstorting zijn verjaard. De

curator verricht in dit kader derhalve geen (nader) onderzoek.
Onbehoorlijk bestuur :

ln onderzoek. ln het volgende verslag neemt de curator een definitief standpunt in aangaande
mogelijk on behoorlij k bestuu r.
2" verslag : De curator is de mening toegedaan dat geen sprake is geweest van onbehoorlijk
bestuur.
Paulianeus handelen : Hiervan is uiteindelijk niet gebleken.

8.

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus
Pref. vord. van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aa nta I concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze van afwikkeling

Zie tussentijds financieel verslag.
Zie tussentijds financieel verslag.
Zie tussentijds financieel verslag.

Zie tussentijds financieel verslag.
Zie tussentijds financieel verslag.
Zie tussentijds financieel verslag.
Een uitkering aan preferente crediteuren is

mogelijk. Aan concurrente crediteuren kan geen

uitkering worden gedaan

Dit verslag draagt een informat¡ef karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend
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9.
N.v.t

Procedures

10. Overig

10.1
ro.2

Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend.
Plan van aanpak :

Een aantal partijen heeft onverschuldigd op de bankrekening van gefailleerde bij De Lage Landen
betaald (de betalingen kwamen de doorstartertoe). Na restitutie van de onverschuldigd
betaalde bedragen gaat de curator tot afwikkeling van het faillissement over.

6" verslag: De terugbetølingen hebben ploatsgevonden. De curotor zet de ofwikkeling von het
faillissement (op de voet von ort¡kel L37o Fw) in gong zetten.

10.3 lndiening volgend verslag n.v.t.

Rotterdam, 31-8-2016

Curator

D¡t verslag draagt een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


