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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aurus Holding B.V.

05-09-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Aurus Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende
te Amsterdam aan het Amstelplein 28 a (1096 BC).

05-09-2019
1

Activiteiten onderneming
De ontw ikkeling van een blockchain protocol voor de grondstoffenmarkt.

05-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2018

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens
Door de vennootschap zijn geen activiteiten geëxploiteerd w aarmee omzet is
gegenereerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

05-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

05-09-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

05-09-2019
1

€ 7.500,00

09-12-2019
2

€ 7.500,00

10-03-2020
3

Verslagperiode
van
31-7-2019

05-09-2019
1

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

09-12-2019
2

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

10-03-2020
3

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

10-07-2020
4

t/m
10-7-2020
van
11-7-2020
t/m
6-11-2020

Bestede uren

06-11-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 6 min

2

36 uur 42 min

3

34 uur 6 min

4

34 uur 18 min

5

19 uur 36 min

totaal

153 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht bij akte van 23 februari 2018. Bestuurder is de
besloten vennootschap Vincero B.V. De aandelen w orden gehouden door
diverse (rechts)personen. Grootaandeelhouder is Vincero B.V.

05-09-2019
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen w orden opgezegd of zullen vervallen w egens
niet-betaling.

05-09-2019
1

1.4 Huur
Door de vennootschap w erden een aantal bureaus gehuurd op een
bedrijfslocatie van een bevriende zakenrelatie. De huur w as reeds voor de
verlening van de surseance van betaling opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

05-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap is begin 2018 opgericht met het doel om een blockchain
protocol te ontw ikkelen voor de grondstoffenmarkt, meer specifiek voor de
handel in goud. Het idee is dat partijen die betrokken zijn bij de handel in goud
zijn aangesloten op de blockchain en dat de handelingen die met het goud
w orden uitgevoerd daarop w orden vastgelegd. Als bijvoorbeeld een
goudraffinaderij een hoeveelheid goud naar een bew aarder van een kluis
stuurt, kan dit op de blockchain w orden vastgelegd, zodat altijd duidelijk is w ie
w elke handeling heeft verricht met een bepaalde hoeveelheid goud. Op deze
w ijze kan de handel in goud w orden gedigitaliseerd. Voor de handel in goud
w orden handling fees in rekening gebracht. Het verdienmodel van Aurus zou
zijn dat zij een percentage van deze handling fee zou ontvangen op het
moment dat een transactie op de blockchain w ordt aangemeld. Overigens zou
de blockchain ook voor andere grondstoffen kunnen w orden gebruikt.
Het blockchain protocol is zo goed als gereed en zou over een paar w eken live
kunnen gaan. Voor de ontw ikkeling van het protocol is een samenw erking
aangegaan met een investeerder, Comixus Participaties B.V. De afspraken
tussen de diverse aandeelhouders van Aurus en Comixus zijn vastgelegd in
een overeenkomst. Op grond van deze overeenkomst zou Comixus de
aandelen in Aurus van de grootste aandeelhouder overnemen voor een
bedrag van EUR 3.500.000. Van de koopsom had een percentage van 10%, te
w eten een bedrag van EUR 350.000, betaald moeten w orden op 15 maart jl.
Het restant had op 15 april jl. moeten w orden voldaan. Het bedrag van EUR
350.000 zou w orden aangew end door Aurus om de lopende kosten te kunnen
betalen, w aaronder het salaris van het personeel. Comixus heeft zich echter
niet gehouden aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst. De afgelopen maanden zijn vele malen betalingstoezeggingen
zgedaan door Comixus.
Doordat Comixus haar betalingsverplichtingen niet na kw am, kon Aurus op
haar beurt de lopende kosten niet voldoen, w aaronder het salaris van het
personeel. April is de laatste maand gew eest dat het salaris is betaald. Dit is
ook de directe aanleiding gew eest voor het bestuur om surseance van betaling
aan te vragen. Die is op 23 juli jl. verleend door de rechtbank Amsterdam.
Daarna is nog diverse malen gesproken met Comixus over het doen van
investeringen. Ondanks diverse toezeggingen is niet tot betaling overgegaan
als gevolg w aarvan geen financiële middelen beschikbaar w aren om de
lopende verplichtingen te betalen. De curator heeft derhalve bij brief van 31 juli
jl. verzocht om de surseance van betaling in te trekken. Dit verzoek is
gehonoreerd en diezelfde dag is de surseance van betaling ingetrokken en is
gelijktijdig het faillissement uitgesproken.

05-09-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

05-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

05-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-8-2019

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden opgezegd op grond van
artikel 40 Fw . Daarnaast is er contact gew eest met het UW V en is de
collectieve intake van het UW V op 7 augustus jl. bijgew oond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Monitor

€ 100,00

totaal

€ 100,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

05-09-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikte niet over een eigen inventaris, afgezien van één monitor.
De bureaus w erden gehuurd en de laptops w aren eigendom van het
personeel.

05-09-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op grond van artikel 21 IW 1990 is de belastingdienst bevoorrecht op de
opbrengst van de monitor.

05-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De monitor is verkocht in het kader van de doorstart.

05-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 6.400,00

€ 0,00

Aandelen in een Engelse ltd.

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 7.400,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie paragraaf 6 'doorstart'.

05-09-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
De immateriële activa en de aandelen die w orden gehouden in de Engelse
limited zijn verkocht in het kader van de doorstart.

05-09-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Comixus Participaties B.V.

€ 3.500.000,00

totaal

€ 3.500.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Met Comixus Participaties is afgesproken dat zij de aandelen in curanda zou
overnemen en dat zij in ruil daarvoor een investering zou doen van EUR
3.500.000. Een klein deel van de investering zou betrekking hebben op de
koopsom van de aandelen. Het overgrote deel zou een agio storting zijn. Van
de toegezegde investeringen is slechts een bedrag van circa EUR 60.000
ontvangen. Na de verlening van de surseance van betaling is nog veelvuldig
contact gew eest met Comixus. Diverse malen zijn betalingen toegezegd, maar
die zijn niet ontvangen.

05-09-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zal w orden aangevangen met het incasseren van
de vordering op Comixus Participaties.

05-09-2019
1

Er zijn tw ee sommaties gestuurd aan Comixus Participaties. Naar aanleiding
daarvan is geen enkele reactie ontvangen. De bestuurder van Comixus
Participaties is door de rechter-commissaris opgeroepen voor een verhoor op
grond van artikel 66 Fw om inlichtingen te verstrekken w aarom geen gehoor
w ordt gegeven aan de sommaties. Dit verhoor zal plaatsvinden op 13
december 2019.

09-12-2019
2

Tijdens het verhoor heeft de heer Van W estreenen erkend dat Comixus nog
altijd gehouden is om de agio storting te doen. Hij heeft verklaard dat hij ervan
uit gaat dat Comixus eind 2019 alsnog aan haar betalingsverplichtingen zou
kunnen voldoen. Dit heeft zij vooralsnog niet gedaan. Comixus heeft ook niet
gereageerd op de sommatie die vervolgens door de curator is verzonden. De
curator beraadt zich op de eventuele vervolgstappen.

10-03-2020
3

Als gevolg van het uitblijven van enige reactie dan w el betaling aan de zijde
van Comixus is de curator voornemens om een gerechtelijke procedure
aanhangig te maken. Er w ordt naar gestreefd om de procedure de komende
procedure aanhangig te maken.

10-07-2020
4

De afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar nadere stukken om
de standpunten van de curator te onderbouw en. Naar aanleiding van deze
stukken is de dagvaarding aangepast en deze is inmiddels nagenoeg gereed.
De dagvaarding zal binnen enkele w eken w orden betekend.

06-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

05-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
eigendomsvoorbehoud.

05-09-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een
retentierecht.

05-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

05-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

05-09-2019
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Door de vennootschap w erden nog geen bedrijfsactiveiten ontplooid w aarmee
een omzet w erd gerealiseerd, zodat het niet opportuun w as om de
bedrijfsactiviteiten voort te zetten.

05-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Tot de boedel behoren de immateriële activa, w aaronder de goodw ill en de IErechten op het in opdracht van curanda ontw ikkelde blockchain protocol. Deze
softw are w as overigens nog niet operationeel.

05-09-2019
1

Daarnaast w orden door curanda de aandelen gehouden in de vennootschap
naar Engels recht AurusGold ltd. Deze limited is opgericht om in Engeland een
vergunning aan te vragen, die noodzakelijk is voor de bedrijfsactiviteiten die
de vennootschap voornemens w as te gaan exploiteren met betrekking tot de
handel in grondstoffen.
Aangezien door de vennootschap nog geen bedrijfsactiviteiten w erden
geëxploiteerd w aarmee omzet w erd gegenereerd en er ook nog geen
bestaande klanten w aren, w as de interesse voor een doorstart door een
derde nihil. De goodw ill van de onderneming zat met name in de
personeelsleden die het contact onderhielden met partijen die mogelijk in de
toekomst aangesloten zouden w illen w orden op de blockchain.
Eén van de personeelsleden heeft aangegeven interesse te hebben in een
doorstart. Met hem is overeenstemming bereikt over een doorstart voor een
bedrag van EUR 7.500.

6.5 Verantwoording
De interesse van derden voor een doorstart w as beperkt. Uiteindelijk w as één
van de personeelsleden de enige partij die serieuze interesse had in een
doorstart.

05-09-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 7.500,00

6.7 Boedelbijdrage

05-09-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

05-09-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er is onderhandeld met de partij die de doorstart realiseert over voorw aarden
van de doorstart. De koopovereenkomst is opgesteld en de verw achting is dat
die binnen enkele dagen w ordt ondertekend.

05-09-2019
1

De koopovereenkomst is ondertekend en het overeengekomen bedrag ad EUR
7.500,- is op de boedelrekening ontvangen.

09-12-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

05-09-2019
1

De administratie is onderzocht en die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

09-12-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn nog geen jaarrekening opgesteld. Daartoe bestond ook nog geen
verplichting.

05-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

05-09-2019
1

De vennootschap is een Flex B.V. Er zou een aanzienlijke agiostorting w orden
gedaan door een investeerder die tevens het overgrote deel van de aandelen
zou overnemen. Deze storting is niet geëffectueerd en is onderdeel van een
dispuut dat er is met de investeerder. Zie tevens onderdeel 4 van dit verslag.

09-12-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

05-09-2019
1

09-12-2019
2

Toelichting
De administratie is onderzocht en daaruit zijn geen onrechtmatigheden
gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-09-2019
1

Nee

09-12-2019
2

Toelichting
De administratie is onderzocht en niet gebleken is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

05-09-2019
1

Er geen onrechtmatigheden geconstateerd bij het rechtmatigheidsonderzoek.

09-12-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek moet nog w orden uitgevoerd.

05-09-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd.

09-12-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,10

05-09-2019
1

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: EUR 12,10.
€ 21,18
Toelichting
Salaris curator: P.M. Claimsagent: EUR 21,18

09-12-2019
2

€ 49.727,33

10-03-2020
3

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: EUR 42,35
UW V: EUR 49.684,98

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: EUR 45,38
UW V: EUR 49.684,98

10-07-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.451,00

05-09-2019
1

€ 64.057,00

09-12-2019
2

€ 64.422,00

10-03-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
€ 68.021,86

05-09-2019
1

10-03-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

05-09-2019
1

4

09-12-2019
2

7

10-03-2020
3

8

10-07-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.831,02

05-09-2019
1

€ 14.461,02

09-12-2019
2

€ 44.048,42

10-03-2020
3

€ 55.918,42

10-07-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

05-09-2019
1

Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

09-12-2019
2

Dat is afhankelijk van de uitkomst van de procedure tegen Comixus
Participaties en derhalve op dit moment nog niet in te schatten.

10-07-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Controle crediteurenadministratie en de eerste aanschrijving van de
crediteuren.

05-09-2019
1

Contact met crediteuren en toevoegen van vorderingen in claimsagent.

10-03-2020
3

Contact met crediteuren en toevoegen van vorderingen in claimsagent.

10-07-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden doorstart;
- geschil met investeerder Comixus Participaties B.V. omtrent investering.

05-09-2019
1

- Geschil met Comixus Participaties omtrent investering.

09-12-2019
2

Het plan van aanpak is niet gew ijzigd ten op zichte van het vorige verslag.

10-03-2020
3

Er zijn geen w ijzigingen in het plan van aanpak.

06-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet in te schatten.

05-09-2019
1

Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Dit is met name afhankelijk van
het geschil met Comixus Participaties.

09-12-2019
2

De termijn van de afw ikkeling van het faillissement is nog altijd afhankelijk van
het geschil met Comixus Participaties.

10-03-2020
3

Het faillissement kan pas w orden afgew ikkeld als het geschil met Comixus is
beslecht. Het is nog niet bekend hoe lang dat zal duren.

06-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2021

06-11-2020
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

05-09-2019
1

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

09-12-2019
2

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

10-03-2020
3

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

10-07-2020
4

Verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

06-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

