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R-C
Curator

mr. BRM de Bruijn
mr J.A. Koster

Algemene gegevens
Naam onderneming
Muraq B.V., tevens handelend onder de naam Muraq Led Solutions.

15-05-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming w as statutair gevestigd te Maastricht en kantoorhoudende
aan het adres (6229 GJ) Maastricht, aan het Gelissendomein 8. De
onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
14132526.

15-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen, te w eten ledverlichting.

15-05-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen van 2017 en 2018 in de boekhouding
aangetroffen. Daaruit blijkt een verlies in 2017 van € 183.576,00 en een w inst
in 2018 van € 36.935,00. Uit de boekhouding van curanda blijkt voorts dat zij
over het jaar 2019 een verlies heeft geleden van € 30.922,77. Uit de
tussentijdse cijfers van 2020 blijkt een verlies van € 39.858,31.

Gemiddeld aantal personeelsleden

15-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

15-05-2020
1

Toelichting
Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er vier personen
in dienst zijn, doch bleken er zeven w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 12.800,00

15-05-2020
1

€ 23.330,11

13-08-2020
2

€ 912,10

11-11-2020
3

Verslagperiode
van
21-4-2020

15-05-2020
1

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-08-2020
2

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020

11-11-2020
3

t/m
11-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52 uur 42 min

2

58 uur 48 min

3

21 uur 42 min

totaal

133 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste faillissementsperiode heeft de curator gesprekken gevoerd met
betrokken partijen, onder w ie de (middellijk) bestuurder en de boekhouder,
het personeel, crediteuren en debiteuren. De curator is aangevangen met het
innen van de debiteuren en het te gelde maken van de aangetroffen activa.
Het personeel is ontslagen, met goedkeuring van de rechter-commissaris en de
huurovereenkomst is opgezegd. De curator is nog doende een verdere
inventarisatie te maken.

15-05-2020
1

In de tw eede faillissementsperiode heeft de curator een verdere inventarisatie
gemaakt. Daarnaast heeft de curator de inventaris en de voorraad verkocht.
Tevens is hij aangevangen met het boekenonderzoek en heeft hij nadere
gesprekken gevoerd met de bestuurder, de boekhouder en andere
betrokkenen.

13-08-2020
2

De curator heeft in de derde periode een verdere inventarisatie gemaakt en
is doende de debiteuren te innen. Hij is nog doende het boekenonderzoek af
te ronden en onderzoekt tevens de rechtmatigheid. Hij heeft de gehuurde
bedrijfsruimte opgeleverd en heeft gesprekken gevoerd met diverse
betrokkenen.

11-11-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Muraq B.V. is blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel opgericht op 19
mei 2010. Tot 23 augustus 2019 w as Muraq International B.V. bestuurder.
Vanaf dat moment is Mus Laetus B.V. de bestuurder gew orden. Van Mus
Laetus B.V. is mevrouw J. Blijenberg enig bestuurder en aandeelhouder. Er zijn
tussen 2010 en 2019 verscheidene aandeelhoudersw isselingen gew eest.
Laatstelijk stonden Mus Laetus B.V. en Stichting Personeelsaandelen Muraq als
aandeelhouders geregistreerd. Mus Laetus B.V. hield 160 aandelen (met
stemrecht) en Stichting Personeelsaandelen Muraq hield 40 aandelen (zonder
stemrecht). De curator zal de w isselingen van bestuurder en aandeelhouders
nader onderzoeken.

15-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zover bij de curator bekend is er geen sprake van lopende gerechtelijke
procedures.

15-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De curator is doende de verzekeringen te inventariseren en zal, w aar nodig,
deze beëindigen.

15-05-2020
1

1.4 Huur
Curanda huurde een bedrijfsruimte en een magazijn van Officenter Maastricht
B.V., gelegen aan het Gelissendomein 8. De curator heeft de
huurovereenkomst(en) met goedkeuring van de rechter-commissaris
beëindigd.

15-05-2020
1

De curator heeft de gehuurde bedrijfsruimten opgeleverd.

11-11-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de (middellijk) bestuurder van curanda w as zij tot begin 2020
in onderhandeling met een investeerder, die een kapitaalinjectie zou geven om
de liquiditeit te verbeteren. De (middellijk) bestuurder van curanda geeft aan
dat door de coronacrisis de onderhandelingen zijn beëindigd. Daarnaast heeft
de coronacrisis ervoor gezorgd dat de omzet daalde, zo verklaart de
(middellijk) bestuurder van curanda. Vanw ege het feit dat onvoorspelbaar w as
hoe lang de coronacrisis zou duren, zag de (middellijk) bestuurder geen
andere uitw eg dan het aanvragen van het eigen faillissement. De curator doet
nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

15-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

15-05-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

15-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft het personeel met machtiging van de rechter-commissaris
ontslagen op 22 april 2020 met inachtneming van de contractuele of w ettelijke
opzegtermijn.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft gesprekken gevoerd met enkele personeelsleden en het
UW V, alsmede heeft de curator het ontslag aangezegd.

15-05-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een een viertal bedrijfsvoertuigen aangetroffen. Een voertuig
w erd op basis van operational lease in gebruik genomen. De curator heeft in
overleg ervoor zorg gedragen dat de leasemaatschappij dit voertuig heeft
kunnen ophalen. Een voertuig is op basis van financial lease door curanda
gebruikt. De curator onderzoekt de mogelijkheden om deze, in overleg met de
leasemaatschappij, in te lossen en te verkopen. Een tw eetal voertuigen is in
eigendom van curanda. De curator heeft deze voertuigen met machtiging van
de rechter-commissaris verkocht.

15-05-2020
1

Het voertuig dat op basis van financial lease door curanda gebruikt w erd, is in
samenspraak met de leasemaatschappij verkocht en ingelost.

13-08-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen en verkoop.

15-05-2020
1

Verkoop voertuig.

13-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft in het magazijn voorraad aangetroffen. Deze bestaat uit
ledverlichting en toebehoren. De curator is doende deze te inventariseren en
zal deze na goedkeuring van de Rechter-commissaris verkopen.

15-05-2020
1

De curator heeft de voorraad en de aanw ezige inventaris geïnventariseerd en
met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht.

13-08-2020
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Blijkens de boekhouding van curanda zouden de debiteuren op datum
faillissement € 9.396,31 bedragen. Naar zeggen van de (middellijk) bestuurder
van curanda zou een deel daarvan verkeerd geboekt zijn, dan w el oninbaar
zijn. De curator zal de debiteuren aanschrijven en nader onderzoek doen.

15-05-2020
1

De curator is doende de debiteuren te incasseren.

13-08-2020
2

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Uit de (onderbouw de)
reacties van het grootste deel van hen blijkt dat het aangetroffen overzicht
inderdaad niet actueel, althans onvolledig w as. Gebleken is dat de meeste
openstaande posten reeds betaald w aren of w orden betw ist. Een deel van
de debiteuren heeft w el betaald. De curator doet nader onderzoek en
vervolgt zijn w erkzaamheden.

11-11-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
De curator heeft een tw eetal geleasede bedrijfsvoertuigen aangetroffen. Eén
voertuig w erd geleased op basis van operational lease; deze is intussen
opgehaald door de leasemaatschappij. Het andere voertuig w erd geleased op
basis van financial lease. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht om
opgave te doen van het openstaande saldo. De curator zal onderzoeken of de
boedel gebaat is bij inlossing en verkoop van het voertuig.

15-05-2020
1

De curator heeft een aantal navigatiesystemen aangetroffen, die naar zeggen
van de (middellijk) bestuurder van curanda zouden zijn geleased. De curator
doet hiernaar nog onderzoek. Hetzelfde geldt voor een printer.
Het voertuig dat op basis van financial lease door curanda w erd gebruikt, is in
samenspraak met de leasemaatschappij verkocht en ingelost, met goedkeuring
van de rechter-commissaris.

13-08-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich één crediteur gemeld, de Technische Unie, die voor een bedrag
van € 548,47 aan goederen zou hebben geleverd w aarop een
eigendomsvoorbehoud zou rusten. De curator doet hiernaar nog onderzoek.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van curanda w ordt niet voortgezet.

15-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zal geen doorstart van de onderneming plaatsvinden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator onderzoekt of er voldaan is aan de boekhoudplicht.

15-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeerd op 10 september
2018 en dus op tijd. De jaarrekening over boekjaar 2018 is evenw el niet
(tijdig) gedeponeerd.

15-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gezien het feit dat de jaarrekening over boekjaar 2018 niet gedeponeerd is, is
het onbehoorlijk bestuur gegeven en w ordt dit vermoed een belangrijke
oorzaak te zijn van het faillissement. Naar zeggen van de (middellijk)
bestuurder van curanda heeft de accountant getracht om de jaarrekening over
het boekjaar 2018 tijdig aan te leveren bij de Kamer van Koophandel, zodat
deze tijdig gedeponeerd zou w orden. De curator zal de gang van zaken
onderzoeken.

15-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

15-05-2020
1

Toelichting
De curator doet hiernaar nog onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 103,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 69.654,00

15-05-2020
1

€ 145.549,00

13-08-2020
2

€ 175.291,00

11-11-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
Nog niet ingediend.

15-05-2020
1

13-08-2020
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.

Toelichting
Nog niet bekend.

15-05-2020
1

13-08-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

15-05-2020
1

5

13-08-2020
2

5

11-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 438,74

15-05-2020
1

€ 17.003,12

13-08-2020
2

€ 17.003,12

11-11-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

15-05-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator inventariseert de omvang van de crediteuren.

15-05-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend is er geen sprake van lopende gerechtelijke procedures.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

15-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nadere inventarisatie, onderzoek jaarstukken en boekhouding, onderzoek
rechtmatigheid, verkoop activa, innen debiteuren.

15-05-2020
1

Nadere inventarisatie, onderzoek, jaarstukken en boekhouding, onderzoek
pauliana en rechtmatigheid, innen debiteuren.

13-08-2020
2

Boekenonderzoek, onderzoek rechtmatigheid en pauliana, innen debiteuren.

11-11-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

15-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

11-11-2020
3

