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mr N. Vinke

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ruco Elementen B.V.

14-12-2020
1

Dit is het eindverslag.

14-12-2021
3

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming
Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn
geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag
zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf
bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede
gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, w erknemers,
opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden.
Hoew el de ontvangen informatie gecontroleerd is en w ordt, is niet uitgesloten
dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen
rechten w orden ontleend.

14-12-2020
1

Adres:
Scheiw eg 10,
5421 XL Gemert
KVK-nummer:
67492525
Handelsnaam:
Ruco Villabouw
Ruco Elementen B.V.
Datum van oprichting:
15 december 2016

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: Organisatie-adviesbureaus.
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw .
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: het leveren van elementen
voor gevels, alsmede het bouw en van w oningen (staal/frame constructies).

14-12-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.597.778,00

€ 52.676,00

€ 815.816,00

2017

€ 376.509,00

€ 1.872,00

€ 88.228,00

2018

€ 202.647,00

€ -27.303,00

€ 202.048,00

Toelichting financiële gegevens
Over 2020 is een omzet behaald van € 3.066.577. De curator is nog in
afw achting van de laatste administratieve bescheiden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-12-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

14-12-2020
1

Toelichting
Er w aren 2 w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 449,90

14-12-2020
1

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 449,90. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.
€ 13.944,73

14-06-2021
2

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 13.944,73. Een tussentijds
financieel verslag is aangehecht.
€ 43.958,18

14-12-2021
3

Toelichting
Het actuele saldo op de boedelrekening bedraagt € 43.958,18. Een
tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Verslagperiode
van
17-11-2020

14-12-2020
1

t/m
11-12-2020
van
12-12-2020

14-06-2021
2

t/m
11-6-2021
van
12-6-2021

14-12-2021
3

t/m
13-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 55 min

2

39 uur 55 min

3

15 uur 55 min

totaal

95 uur 45 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn 39 uren en 55 minuten aan het faillissement
besteed.

14-12-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn 39 uren en 55 minuten aan het faillissement
besteed.

14-06-2021
2

In totaal zijn er 79 uren en 50 minuten aan het faillissement besteed.
In de derde verslagperiode zijn er 15 uren en 55 minuten aan het
faillissement besteed.

14-12-2021
3

In totaal zijn er 100 uren en 50 minuten aan het faillissement besteed.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is Ruco Beheer B.V. Bestuurder van deze
vennootschap is de heer R.D.H.Th. Sterken.

14-12-2020
1

Enig aandeelhouder van gefailleerde is Ruco Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van drietal lopende procedures. Zie hoofdstuk 9 van dit verslag.

14-12-2020
1

De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

1.3 Verzekeringen
Er w as sprake van een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering,
verzuimverzekering en een CAR-verzekering. Voor afw ikkeling van de
verzekeringen zal w orden zorg gedragen.

14-12-2020
1

De verzekeringen zijn beëindigd. Dit heeft geleid tot een restitutie van €
319,21.

14-06-2021
2

1.4 Huur
Gefailleerde beschikt niet over eigen bedrijfsruimte. Zij is gevestigd op het
adres van Ruco Beheer B.V. / Ruco Montage B.V. Er is geen sprake van een
formele (onder)huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

14-12-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

14-12-2020
1

De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken van het
faillissement:
- de bouw van een elftal w oningen in Dronten is tegen een te scherpe prijs
aangenomen;
- een geschil met de stucadoor die het buiten- en binnenstucw erk van
voormeld project had aangenomen;
- een geschil met de W &E installateur.
De curator zal nog onderzoek instellen naar de (andere) oorzaken van het
faillissement.
De door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken. Er zijn nog geen concrete andere oorzaken van het
faillissement vastgesteld.

14-06-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

14-12-2020
1

Toelichting
Er w aren 2 w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken
van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

14-12-2020
1

Toelichting
Er w aren 2 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan
het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-11-2020

2

Op 24 november jl. zijn de ontslagbrieven verzonden.

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

14-12-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Daarvan is niet gebleken.

14-12-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster.

14-12-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Laptops

€ 1.650,00

totaal

€ 1.650,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou enkel beschikken over een tw eetal laptops en een
tempexsnijder. Deze zijn onderhands verkocht. De koopsom moet nog w orden
overgw maakt, w aarna de eigendom zal w orden overgedragen.

14-12-2020
1

De koopsom voor de bedrijfsmiddelen is overgemaakt.

14-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

14-12-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, verkoop.

14-12-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bouw materialen

€ 9.827,62

€ 4.913,81

totaal

€ 9.827,62

€ 4.913,81

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een voorraad bouw materialen. Deze zullen middels een
internetveiling w orden verkocht. De curator heeft hiervoor HNVI ingeschakeld.

14-12-2020
1

Er is sprake van onderhanden w erk. De curator w as feitelijk niet in staat om
het onderhanden w erk af te ronden. De lopende overeenkomsten van
aanneming van w erk zijn niet gestand gedaan.
De voorraad bouw materialen is verkocht middels een internetveiling. De
opbrengst bedroeg €11.376,42. De kosten van HNVI bedroegen € 1.548,80. De
voorraden w aren verpand aan de bank. De afrekening met de bank (€
4.913,81) heeft plaatsgehad.

14-06-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, correspondentie en opzetten veiling.

3.8 Andere activa

14-12-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Leaseauto
restitutie Vattenfall
totaal

Boedelbijdrage

€ 449,90
€ 82,48
€ 532,38

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde had een operational leasecontract lopen voor een Mercedes. Dit
leasecontract is door een gelieerde vennootschap overgenomen. De lopende
leasetermijn is verrekend.

14-12-2020
1

Er zou geen sprake zijn van andere activa. Dit w ordt nog onderzocht.
Er bestond nog recht op een restitutie van Vattenfall.

14-06-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en afw ikkelen leasecontract.

14-12-2020
1

Verkoop activa.

14-06-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 147.757,59
totaal

€ 147.757,59

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
147.757,59. De debiteuren zullen in overleg met de pandhouder w orden
geïncasseerd.

14-12-2020
1

De debiteuren zijn aangeschreven. Dit heeft geresulteerd in betaling van €
10.000,--. De overige debiteuren hebben een beroep gedaan op verrekening.

14-06-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg pandhouder.

14-12-2020
1

Diverse incassow erkzaamheden.

14-06-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 481.516,38

14-12-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering van € 481.516,38.
€ 0,00

14-06-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft haar zekerheden uitgew onnen, alsmede de borgstelling
ingeroepen.
€ 93.718,47
Toelichting vordering van bank(en)
De resterende vordering van Rabobank na uitw inning van de zekerheden
bedroeg € 93.718,47. Deze vordering is recent volledig door Ruco Beheer B.V.
voldaan (gelet op de concernfinanciering).

14-12-2021
3

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een operational leasecontract inzake een Mercedes. Dit
leasecontract is overgenomen door een gelieerde vennootschap.

14-12-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een panrecht op de inventaris, voorraden, vorderingen op
derden en transportmiddelen. Tevens is een borgstelling afgegeven door de
heer Sterken.

14-12-2020
1

Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraden, vorderingen op
derden en transportmiddelen. Tevens is een borgstelling afgegeven door de
heer Sterken.

14-12-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Rabobank treedt op als separatist.

14-12-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden w orden geïnventariseerd en afgew ikkeld.

14-12-2020
1

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.

14-06-2021
2

5.6 Retentierechten
Daarvan is niet gebleken.

14-12-2020
1

5.7 Reclamerechten
Daarvan is niet gebleken.

14-12-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
Rabobank zal een boedelbijdrage voldoen ter zake de inning van de externe
debiteuren en de verkoop van de voorraden.
€ 7.913,81
Toelichting
Rabobank heeft een boedelbijdrage voldaan ter zake de verkoop van de
voorraden en de inning van de debiteuren.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-06-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie bank, onderzoek zekerheden.

14-12-2020
1

Correspondentie en overleg bank, alsmede afrekening pandhouder.

14-06-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde. Het w as
feitelijk onmogelijk om de activiteiten voort te zetten.

14-12-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

14-12-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-12-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er zijn geen gegadigden voor een doorstart gevonden. Ook hebben zich geen
gegadigden gemeld.

14-12-2020
1

6.5 Verantwoording
Aan (mogelijk) geïnteresseerde partijen is informatie verstrekt. Naar aanleiding
daarvan zijn geen concrete, althans acceptabele, biedingen ontvangen.

14-12-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage

14-12-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verstrekken informatie en onderzoeken mogelijkheden doorstart.

14-12-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is grotendeels overhandigd. Deze zal w orden
onderzocht.

14-12-2020
1

De administratie van gefailleerde is overhandigd en onderzocht. De
administratie lijkt te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. W el heeft de
curator nog vragen aan de bestuurder, w elke komende periode besproken
zullen w orden.

14-06-2021
2

Het afgeronde onderzoek geeft geen reden tot aanvullende opmerkingen.

14-12-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2019: 18-06-2020
2018: 20-05-2019
2017: 03-10-2018

14-12-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring. Dit w ordt nog onderzocht.

14-12-2020
1

Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.

14-06-2021
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 1,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 1,00.

14-12-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek w orden ingesteld.

Toelichting
Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is het onderzoek nog lopende.
Nee

14-12-2020
1

14-06-2021
2

14-12-2021
3

Toelichting
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. In dit kader
heeft onder andere nader onderzoek plaatsgevonden naar de overdracht
van vorderingen, rekening-courantverhoudingen, verrekeningen en
(selectieve)betalingen. Uit het onderzoek zijn enkele aspecten aan de orde
gekomen. De bestuurder heeft in dit kader € 30.000,-- tegen finale kw ijting
voldaan om deze geschilpunten te beslechten.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

14-12-2020
1

Toelichting
Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De reguliere onderzoeken dienen nog plaats te vinden.

14-12-2020
1

De curator is bezig met de rechtmatigheidsonderzoeken.

14-06-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie.

14-12-2020
1

Onderzoek rechtmatigheden.

14-06-2021
2

Afronding van de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken.

14-12-2021
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
€ 17.637,24

14-06-2021
2

Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 249.564,00

14-12-2020
1

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 249.564,-- aan preferente vorderingen
ingediend.
€ 444.509,00

14-06-2021
2

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 444.509,-- aan preferente vorderingen
ingediend.
€ 458.765,00

14-12-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft voor een bedrag van € 458.765,-- aan preferente vorderingen
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.
€ 7.862,43
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-06-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-12-2020
1

Toelichting
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

€ 0,00

14-12-2021
3

Toelichting
Daarvan is niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
40

14-12-2020
1

Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 40 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 24 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

40

14-06-2021
2

Toelichting
Er zijn op dit moment 34 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.
37

14-12-2021
3

Toelichting
Er zijn op dit moment 37 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 816.758,88

14-12-2020
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 779.772,49.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 816.758,88 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 1.047.370,45

14-06-2021
2

Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.047.370,45 aan concurrente
vorderingen ingediend.
€ 1.093.542,90
Toelichting
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.093.542,90 aan
concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

14-12-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. W aarschijnlijk kunnen er geen
uitkeringen w orden gedaan.

14-12-2020
1

Het faillissement zal w aarschijnlijk w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

14-12-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie en correspondentie

14-12-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. CBL Afbouw bedrijf B.V.
2. Kluijn c.s.
3. W eterings.

14-12-2020
1

9.2 Aard procedures
1. incassoprocedure;
2. Raad voor Arbitrage
3. Raad voor Arbitrage.

14-12-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedures stonden voor comparitie van partijen. De procedures zijn thans
geschorst (behoudens de re-conventionele vordering jegens CBL).

14-12-2020
1

1. de procedure jegens CBL is in overleg tussen partijen doorgehaald.
2. de procedure is in verband met het faillissement beëindigd.
3. de procedure is in verband met het faillissement en een regeling in der
minne beëindigd

14-06-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestudering processtukken en correspondentie.

14-12-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
b. invordering debiteuren in overleg met pandhouder;
c. verkoop activa in overleg met pandhouder;
d. onderzoek volstorting aandelen;
e. onderzoek administratie;
f. onderzoek oorzaken faillissement;
g. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
h. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
i. inventarisatie crediteuren.

14-12-2020
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronden onderzoek rechtmatigheden;
b. afw ikkeling posities fiscus en UW V;
c. inventarisatie crediteuren.

14-06-2021
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling faillissement.

14-12-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

14-12-2020
1

Het faillissement kan thans w orden afgew ikkeld.

14-12-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren en verkoop activa, ontslag personeel,
inventariseren schulden, overleg Rabobank, gebruikelijke w erkzaamheden.

14-12-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, verkoop activa, ontslag personeel, incasso debiteuren,
overleg Rabobank, w erkzaamheden ter zake procedures en
rechtmatigheidsonderzoeken.

14-06-2021
2

In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, overleg Rabobank, w erkzaamheden ter zake de
rechtmatigheidsonderzoeken en treffen schikking met bestuurder.

14-12-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

