Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

2
01-09-2021
F.15/21/61
NL:TZ:0000187468:F001
20-04-2021

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arusys B.V.

18-05-2021
1

Gegevens onderneming
Adres: Reina Prinsen Geerligsdreef 21 te Hoofddorp
Kamer van Koophandel registratienummer: 55553176
Boedelrekening: NL37ISAE0000016023

18-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.
Groothandel in computers, randapparatuur en softw are.
Bedrijfsopleiding en training.
De onderneming hield zich feitelijk bezig met de ontw ikkeling en implementatie
van softw are.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ -291,00

2017

€ 50.719,00

Toelichting financiële gegevens

18-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Het balanstotaal volgt uit de gedeponeerde jaarrekeningen in het
handelsregister.
De jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018 zijn nog niet bij de curator
aangeleverd. Gegevens over omzet en w inst of verlies zijn derhalve nog niet
bekend.

18-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

18-05-2021
1

Toelichting
In het jaar van en voor het faillissement w as er één (1) personeelslid in
loondienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

18-05-2021
1

Toelichting
Het boedelsaldo is nihil.
Er w erd een creditsaldo bij ABN Amro bank aangetroffen ad. € 588,66. Er zal
afdracht van het saldo w orden gevraagd aan de bank.
€ 590,92

01-09-2021
2

Verslagperiode
van
20-4-2021

18-05-2021
1

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

01-09-2021
2

t/m
1-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 42 min

2

3 uur 6 min

totaal

6 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft telefonisch overleg gevoerd met de bestuurder van
gefailleerde.
De administratie van gefailleerde is opgevraagd bij het bestuur en de
boekhouder.
De auditfiles van de administratie van 2018 en 2019 w erden aangeleverd voor
nader onderzoek.
De arbeidsovereenkomsten met het personeelslid w erd ex art. 40 FW
beëindigd met toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeelslid is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Het UW V heeft de intake van het personeel voor hun aanspraken op de
loongarantieregeling digitaal afgehandeld.

18-05-2021
1

Er w erd gecorrespondeerd met de accountant / het administratiekantoor van
gefailleerde.
De administratie w erd beperkt gevoerd en aangeleverd door gefailleerde.
Voor 2020 en 2021 is geen administratie aangeleverd.

01-09-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder van gefailleerde is de heer Arun Kumar.
De enig aandeelhouder is de vennootschap naar het recht van het Verenigd
Konikrijk ARUSYS Ltd.
Gefailleerde w erd opgericht op 21 juni 2012.

18-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft gemeld dat er geen procedures lopen tegen gefailleerde.

18-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el eindigen w egens het niet betalen van de
premies.

18-05-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurt volgens opgave van de bestuurder geen bedrijfsruimte.
Het adres dat w ordt vermeld in het register van de Kamer van Koophandel
betreft een postadres. De curator zal onderzoek doen naar mogelijke
huurovereenkomsten.

18-05-2021
1

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten bekend gew orden in de afgelopen
verslagperiode.

01-09-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement w erd aangevraagd door de accountant van gefailleerde,
Crow e Foederer B.V. De vordering bedraagt € 18.225,05.
Het bestuur heeft geen verw eer gevoerd tegen de aanvraag van het
faillissement.
De oorzaak van het faillissement w ordt nader onderzocht.

18-05-2021
1

De administratie w erd beperkt gevoerd en aangeleverd door gefailleerde.
Voor 2020 en 2021 is geen administratie aangeleverd.
Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement op grond van de
administratie is niet mogelijk.

01-09-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

18-05-2021
1

Toelichting
Er w as één persoon in loondienst in het jaar van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

18-05-2021
1

Toelichting
Er w as één persoon in loondienst in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-4-2021

1

opgezegd ex art. 40 FW .

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
het opzeggen van de aangetroffen arbeidsovereenkomst ex art.40 FW , het
informeren van de w erknemer en communicatie met de medew erkers van het
UW V om het personeelslid (digitaal) aanspraak te kunnen laten maken op de
loongarantieregeling.

18-05-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken volgens
opgave van de bestuurder.
totaal

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft met het bestuur telefonisch gesproken en de situatie
geanalyseerd.

18-05-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen volgens opgave van het bestuur.
Er w ordt nader onderzoek ingesteld.

18-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur telefonisch gesproken en de situatie
geanalyseerd.

18-05-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden of onderhanden w erk volgens opgave van het bestuur.
Er w ordt nader onderzoek ingesteld.

18-05-2021
1

Er zijn geen voorraden of onderhanden w erk aangetroffen.

01-09-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met het bestuur telefonisch gesproken en de situatie
geanalyseerd.

18-05-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde ontw ikkelde softw are op basis van de blockchain technologie. De
curator onderzoekt of er actief is ontw ikkeld en/of gereed is dat geschikt is
voor verkoop.

18-05-2021
1

Er is geen actief aangetroffen dat geschikt is voor verkoop.

01-09-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur telefonisch gesproken en de situatie
geanalyseerd.

18-05-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen voorraden of onderhanden w erk volgens opgave van het bestuur.
Er w ordt nader onderzoek ingesteld.

18-05-2021
1

Er w erden geen debiteuren aangetroffen.

01-09-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft met het bestuur telefonisch gesproken en de situatie
geanalyseerd.

18-05-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield drie bankrekeningen aan bij de ABN Amro bank.
Het betreft tw ee reguliere betaalrekeningen en een G-rekening.
Het creditsaldo op de reguliere betaalrekeningen zal aan de boedel w orden
afgedragen. De curator verw acht een bedrag van € 588,66.
Het saldo op de G-rekening van voor de datum van het faillissement geldt ter
dekking van de aan de Belastingdienst verschuldigde Loonheffingen en/of
Omzetbelasting. Op de G-rekening w erd een saldo aangetroffen van € 214,12.
De curator w acht de mogelijke vorderingen van de Belastingdienst de komende
verslagperiode af en zal zo nodig zelfstandig onderzoek doen naar de
vordering van de Belastingdienst en aanspraak op het saldo van de Grekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het creditsaldo ad € 590,92 w erd op de boedelrekening ontvangen.
Het saldo op de G-rekening w erd afgedragen aan de Belastingdienst.

18-05-2021
1

01-09-2021
2

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leaseovereenkomsten volgens de opgave van de bestuurder.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er w erd geen aanspraak gemaakt op zekerheden door ABN Amro bank en/of
andere crediteuren.

18-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Er w erd geen aanspraak gemaakt op pand- of hypotheekrechten.

18-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud van bij
gefailleerde aangetroffen activa.

18-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

18-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

18-05-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er w erden geen boedelbijdragen ontvangen.

18-05-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement w erd onderzocht op
mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur w erd
informatie gevraagd.
Er w erd door ABN Amro opgave gedaan van de rechtsverhouding met
gefailleerde en opgave gedaan van de creditsaldi op de bankrekeningen.

18-05-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming w erd al door het bestuur gestaakt voor het faillissement.
De onderneming is niet door de curator voortgezet.

18-05-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd door de curator telefonisch
besproken met het bestuur.
Het is onder de huidige marktomstandigheden niet realistisch om een doorstart
te verw achten.

18-05-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd door de curator telefonisch
besproken met het bestuur.

18-05-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde en bij de boekhouder van gefailleerde.
De audit files van de jaren 2018 en 2019 w erden aangeleverd. Er w ordt een
draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

18-05-2021
1

De administratie van 2019, 2020 en 2021 is niet volledig gevoerd.
De administratie van de voormelde jaren voldoet niet aan de eisen van de
w et.

01-09-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2017 w erd tijdig gedeponeerd op 21 november 2018.
De jaarrekening van 2018 w erd tijdig gedeponeerd op 1 november 2019.
De jaarrekening van 2019 w erd niet gedeponeerd. De termijn is verstreken op
31 december 2020.

18-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.

18-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting is op grond van de w et verjaard nu 5 jaren zijn
verstreken na de oprichting van gefailleerde op 3 augustus 2012.

18-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2019 volgt
onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW . De onbehoorlijke
taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed een belangrijke
oorzaak te zijn van het faillissement.

18-05-2021
1

De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de mogelijk (andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur
krijgt de gelegenheid om een andere oorzaak van het faillissement aan te
voeren en te onderbouw en.

Toelichting
De gevoerde administratie voldoet niet aan de eisen van de w et. Voor de
jaren 2019, 2020 en 2021 kunnen de rechten en verplichtingen van de
rechtspersoon niet w orden gekend.
Uit het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2019 volgde
al onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW .
Uit het niet voldoen aan de verplichting om een boekhouding te voeren die
voldoet aan de eisen van de w et zoals bedoeld in art. 2:10 BW volgt
eveneens onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW .
De onbehoorlijke taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed
een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
De bestuurder w erd in de gelegenheid gesteld een andere belangrijke
oorzaak van het faillissement aan te voeren.

7.6 Paulianeus handelen

01-09-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-05-2021
1

Toelichting
De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding w orden
onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting
De aangeleverde administratie is niet compleet en ongeschikt om na te zien
op onverplichte rechtshandelingen w aarmee de crediteuren zijn benadeeld.

01-09-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De aangeleverde administratie w ordt nader onderzocht, mede vanuit het
perspectief van het onbehoorlijk bestuur zoals dat volgt uit de w et w egens het
niet tijdig deponeren van de jaarrekening van 2019 en een mogelijke andere
oorzaak van het faillissement.

18-05-2021
1

Uit het niet voldoen aan de verplichting om een boekhouding te voeren die
voldoet aan de eisen van de w et en het niet tijdig deponeren van de
jaarrekeningen volgt onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2
BW .

01-09-2021
2

De onbehoorlijke taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed
een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
De bestuurder w erd in de gelegenheid gesteld een andere belangrijke
oorzaak van het faillissement aan te voeren.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd. De administratie zal nader w orden
onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.

18-05-2021
1

De bestuurder w erd in de gelegenheid gesteld een andere belangrijke
oorzaak van het faillissement aan te voeren.

01-09-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering van het UW V voor de door het UW V
betaalde lonen over de opzegtermijn.

18-05-2021
1

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van het 1e verslag.

01-09-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.582,00

18-05-2021
1

Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 2.582,-.
€ 44.383,00

01-09-2021
2

Toelichting
Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag
van € 44.383,-.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

18-05-2021
1

Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van het 1e verslag.

01-09-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.995,00

18-05-2021
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend
voor de kosten van de aanvraag van € 1.995,-.
€ 1.995,00

01-09-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van het 1e verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

18-05-2021
1

Toelichting
Er heeft zich tot op heden 1 concurrente crediteur gemeld.
1
Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van het 1e verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

01-09-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.225,05

18-05-2021
1

Toelichting
Het tot nu toe ingediende bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt
€18.225,05.
€ 18.225,05

01-09-2021
2

Toelichting
Ongew ijzigd ten opzichte van het 1e verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

18-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en ter
inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering(en) van het UW V w ordt/w orden voorlopig afgew acht.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

18-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- afdracht creditsaldo door ABN Amro;
- nader onderzoek naar activa;
- nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoek van de kw aliteit van het bestuur;
- verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.

18-05-2021
1

De komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
- afw achten van de opgave van het bestuur van een mogelijke andere
oorzaak van het faillissement en eventuele vervolgacties aansprakelijkheid
voor faillissementstekort;
- verw erken van vorderingen van eventueel nagekomen crediteuren.

01-09-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

18-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

01-09-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft telefonisch met het bestuur gesproken en de situatie
geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.

Bijlagen
Bijlagen

18-05-2021
1

