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Algemene gegevens
Naam onderneming
Poco-Company B.V.

21-06-2019
1

Gegevens onderneming
Poco-Company B.V.
handelend onder de naam Bistro Michel
Passage 1
3331 CM Zw ijndrecht
statutair gevestigd te Mijnsheerenland
KvK nr.: 60098805
Faill.nr.: C/10/19/188 F
Datum uitspraak: 21 mei 2019
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: W .J. Geurts-de Veld
Op verzoek van: eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 16 mei 2019
Curator: mr. S.A.H.J. W arringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel.: 088-234 45 00
E-mail: w arringa@thna.nl

Activiteiten onderneming

21-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: restaurant,
Industrieel en productontw erp, het (doen) ontw ikkelen van-, het (doen)
uitvoeren van- en het (doen) exploiteren van franchiseconcepten voor
horecaondernemingen; exploitatie van een restaurant/bistro.

21-06-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 4.290,00

€ -913,00

€ 430,00

2017

€ 9.810,00

€ 9.659,00

€ 299,00

2018

€ 400.531,00

€ -93.852,00

€ 202.150,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
14

21-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-06-2019
1

€ 29.600,02

20-09-2019
2

€ 4.238,15

20-12-2019
3

€ 3.700,65

20-03-2020
4

€ 3.883,34

19-06-2020
5

€ 12.883,34

30-07-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-5-2019

21-06-2019
1

t/m
20-6-2019
van
21-6-2019

20-09-2019
2

t/m
19-9-2019
van
20-9-2019

20-12-2019
3

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

20-03-2020
4

t/m
19-3-2020
van
20-3-2020

19-06-2020
5

t/m
18-6-2020
van
19-6-2020

30-07-2020
6

t/m
30-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

67 uur 24 min

2

36 uur 48 min

3

10 uur 3 min

4

7 uur 54 min

5

10 uur 18 min

6

3 uur 39 min

totaal

136 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

21-06-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is Polet Holding B.V. op haar beurt
rechtsgeldig vertegenw oordigd door de heer C.L. Polet.

21-06-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

21-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

21-06-2019
1

Alle verzekeringen zijn door de curator opgezegd.

19-06-2020
5

1.4 Huur
Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan de Passage 1 te
Zw ijndrecht.

21-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de activa aan de verhuurder van gefailleerde
verkocht. Met deze verkoop is eveneens het pand opgeleverd aan de
verhuurder.

20-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Na overname van het restaurant bleek al snel dat een belangrijke w erknemer
bij nader inzien toch niet bereid w as zich aan het restaurant te blijven
committeren. Vele vaste klanten bleven daardoor w eg daar w aar die eerder
het restaurant met regelmaat bezochten. Op enig moment bleek het niet
langer opportuun de exploitatie voort te zetten en is er voor gekozen het
eigen faillissement aan te vragen.

21-06-2019
1

De curator doet thans nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
De curator doet onderzoek naar aflossingen van leningen. In hoeverre die
aflossingen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het faillissement,
kan thans nog niet w orden beoordeeld.

20-12-2019
3

De curator heeft gedurende de voorgaande verslagperiode bestuurder van
gefailleerde en de eenmanszaak van de echtgenote verzocht om
terugbetaling.
Zie ook onderdeel 7.

19-06-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

21-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

21-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-5-2019

17

Daar er enige onduidelijkheden w aren betreffende het aantal
w erknemers zijn ook w erknemers aangeschreven die reeds voor
faillissement uit dienst zijn getreden.

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Inmiddels heeft een bijeenkomst voor w erknemers plaatsgevonden w aarbij
ook het UW V aanw ezig w as. Alle w erknemers zijn voorafgaand aan deze
bijeenkomst ontslag aangezegd.
Er zijn geen verdere w erkzaamheden.

21-06-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

21-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen verdere w erkzaamheden.

3.3 Bedrijfsmiddelen

21-06-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris en voorraad

€ 30.250,00

totaal

€ 30.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is diverse inventaris aangetroffen, zow el restaurant- als keukeninventaris.
De bank heeft zich beroepen op het pandrecht. Enige bedrijfsmiddelen vallen
onder het eigendomsvoorbehoud en zijn separaat gehouden.

21-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is de inventaris en voorraad verkocht aan de
verhuurder van gefailleerde voor een bedrag van EUR 25.000,00 exclusief btw ,
nu de verkoop via de horecamakelaar ondanks diverse geïnteresseerden niet
is gelukt. Met deze verkoop is eveneens het gehuurde opgeleverd.
De bedrijfsmiddelen w aarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd zijn
uitgeleverd.

20-09-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een horecamakelaar benaderd en tracht de bedrijfsmiddelen
tezamen met de goodw ill te verkopen.

21-06-2019
1

Geen verdere w erkzaamheden.

20-09-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is enige voorraad drank en gedestilleerd aangetroffen. De bedoeling is deze
voorraad samen met de inventaris te verkopen.

21-06-2019
1

Zie punt 3.3.

20-09-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De horecamakelaar alsook de curator trachten verkoop te realiseren.

21-06-2019
1

Geen verdere w erkzaamheden.

20-09-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Geen andere activa aangetroffen.

21-06-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen verdere w erkzaamheden.

21-06-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

openstaande debiteuren

€ 831,35

€ 831,35

totaal

€ 831,35

€ 831,35

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Slechts tw ee debiteuren zijn aangetroffen en in overleg met de bank
aangeschreven. Reeds een debiteur heeft voldaan op de bankrekening van
gefailleerde.
Tw ee nog niet gefactureerde openstaande bonnen heeft de curator
gefactureerd aan de betreffende klant.

21-06-2019
1

De openstaande bonnen zijn voldaan op de boedelrekening. Er zijn geen
verdere w erkzaamheden.

19-06-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal trachten de openstaande vorderingen te incasseren.

21-06-2019
1

Geen verdere w erkzaamheden.

20-09-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 143.929,39

21-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Rabobank alsook bij de ING
Bank.
De Rabobank heeft zijn vordering ingediend, alsook beroep gedaan op de
verpanding van inventaris, voorraden en debiteuren. Tussen de bank en de
curator zijn afspraken gemaakt in deze.
Het tegoed bij de ING Bank heeft de curator opgevraagd, echter nog niet op de
boedelrekening ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Het tegoed bij de ING Bank is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

19-06-2020
5

5.2 Leasecontracten
Er zijn de curator geen leasecontracten bekend.

21-06-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Blijkens bescheiden van de bank heeft gefailleerde inventaris, voorraden en
debiteurenvorderingen verpand aan Rabobank. Polet Holding B.V. heeft een
borgstelling alsook een hoofdelijke aansprakelijkheid met de bank afgesproken
inzake de verplichtingen van Bistro Michel.

21-06-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

21-06-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich enige partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud. De goederen zijn apart gehouden.

21-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode zijn de goederen w aarop eigendomsvoorbehoud
is geclaimd uitgeleverd.

20-09-2019
2

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van retentie.

21-06-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gew end met een
beroep op een recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

21-06-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog niet bekend.

21-06-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met de bank afw ikkeling van de zekerheden en afspraken inzake
boedelbijdrage.

21-06-2019
1

De curator verw acht de komende verslagperiode tot een afw ikkeling met de
bank te komen, w aarbij er een bedrag betreffende verkochte voorraden aan
de bank dient te w orden afgedragen.

20-12-2019
3

De afgelopen verslagperiode is de afw ikkeling met de bank afgerond. Er zijn
geen openstaande punten meer.

20-03-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De afgelopen periode is met meerdere partijen gesproken over een doorstart
van de activiteiten. Diverse geïnteresseerden hebben aangegeven meer tijd
nodig te hebben alvorens de interesse nader te concretiseren. De curator
verw acht op korte termijn duidelijkheid te zullen verkrijgen.

21-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode is ondanks dat meerder partijen geïnteresseerd
w aren, het niet gelukt een doorstart te realiseren. De aanw ezige inventaris en
voorraad is verkocht aan de verhuurder, w aarmee eveneens de oplevering van
het pand is geralisserd..

20-09-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator zal trachten de onderneming in de komende verslagperiode te doen
verkopen, zoveel als mogelijk, in een going concern situatie.

21-06-2019
1

Geen verdere w erkzaamheden.

20-09-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse geïnteresseerden gemeld. De curator is samen met de
horecamakelaar doende een (mogelijke) doorstart te realiseren.

21-06-2019
1

Zie punt 6.1.

20-09-2019
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Nog niet bekend.

21-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Nog niet bekend.

21-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is samen met de horecamakelaar doende een (mogelijke) doorstart
te realiseren.

21-06-2019
1

Geen verdere w erkzaamheden.

20-09-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder van gefailleerde zijn diverse administratieve bescheiden
aangeleverd. De curator zal de komende verslagperiode een aanvang maken
met het onderzoek naar de administratie.

21-06-2019
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en verw acht dit de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

20-09-2019
2

Het onderzoek naar de administratie is de afgelopen verslagperiode afgerond.
Er zijn enige onduidelijkheden uit het onderzoek naar voren gekomen. De
curator heeft bestuurder van gefailleerde een toelichting gevraagd op deze
punten en is in afw achting van een reactie van bestuurder van gefailleerde.

20-12-2019
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een toelichting/reactie van de
bestuurder van gefailleerde ontvangen. In de maanden voor datum
faillissement zijn leningen aan de bestuurder van gefailleerde en zijn partner
terugbetaald door gefailleerde. De curator stelt zich op het standpunt dat deze
terugbetalingen paulianeus zijn en heeft de terugbetalingen tot aan een jaar
voor datum faillissement vernietigd op grond van artikel 42 jo. 43 Fw . De
curator heeft de bestuurder van gefailleerde en zijn partner verzocht de
gelden op de faillissementsrekening te betalen. De bestuurder van gefailleerde
en zijn partner hebben een advocaat ingeschakeld om te adviseren over het
beroep op pauliana door de curator. De curator verw acht op korte termijn een
inhoudelijke reactie.

20-03-2020
4

De afgelopen verslagperiode is een regeling bereikt ten aanzien van de
paulianeuze handelingen. Bestuurder en zijn partner zullen de komende
verslagperiode in totaal EUR 9.000,00 aan de boedel voldoen. De rechtercommissaris heeft toestemming verleend voor deze regeling. Na ontvangst van
de betalingen is de kw estie rondom onrechtmatigheden afgew ikkeld.

19-06-2020
5

Het schikkingsbedrag is volledig voldaan door bestuurder en zijn partner.

30-07-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 29-8-2018.

21-06-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de
voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet
opportuun.

21-06-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Zie hiervoor onder 7.1

7.6 Paulianeus handelen

21-06-2019
1

19-06-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus
handelen.
In onderzoek

21-06-2019
1

20-03-2020
4

Toelichting
Zie onder 7.1 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk
bestuur c.q. paulianeus handelen.

21-06-2019
1

Zie hiervoor onder 7.1

19-06-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal nader onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk
bestuur c.q. paulianeus handelen.

21-06-2019
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de
administratie en verw acht dit de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

20-09-2019
2

Het onderzoek naar de administratie is de afgelopen verslagperiode afgerond.
Er zijn enige onduidelijkheden uit het onderzoek naar voren gekomen. De
curator heeft bestuurder van gefailleerde een toelichting gevraagd op deze
punten en is in afw achting van een reactie van bestuurder van gefailleerde.
Afhankelijk van de uitkomsten zal de curator een standpunt innemen inzake
(eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid c.q. paulianeus handelen.

20-12-2019
3

Zie onder 7.1 van dit verslag.

20-03-2020
4

Er zijn geen verdere w erkzaamheden. Zie punt 7.1.

19-06-2020
5

Het schikkingsbedrag is volledig voldaan door bestuurder en zijn partner. Er
zijn geen openstaande punten meer. De curator zal het faillissement voor
afw ikkeling voordragen.

30-07-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. Nu failliet w erknemers in

21-06-2019
1

dienst had is een (boedel)vordering w el te verw achten.
€ 1.468,03

20-09-2019
2

Toelichting
De boedelvordering betreft de vordering van de verhuurder van het onroerend
goed.
€ 40.771,24

20-12-2019
3

€ 43.377,73

20-03-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.326,00

21-06-2019
1

€ 21.961,00

20-09-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden is geen vordering door het UW V ingediend. Nu failliet
w erknemers in dienst had is een (boedel)vordering w el te verw achten.
€ 27.043,61

21-06-2019
1

20-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

21-06-2019
1

24

20-09-2019
2

26

20-12-2019
3

27

20-03-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 210.287,01

21-06-2019
1

€ 231.686,04

20-09-2019
2

€ 235.044,11

20-12-2019
3

€ 241.244,53

20-03-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

21-06-2019
1

De kans is zeer beperkt dat concurrente crediteuren een uitkering tegemoet
kunnen zien. Een art. 16 Fw afw ikkeling lijkt voor de hand te liggen.

20-03-2020
4

Het faillissement zal de komende verslagperiode ex art. 16 Fw voor afw ikkeling
w orden voorgedragen.

19-06-2020
5

Gezien de omvang van de boedel in relatie tot de boedelschulden zal er geen
uitkering aan prefaillissementscrediteuren w orden gedaan.

30-07-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

21-06-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen verdere w erkzaamheden.

21-06-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal nader onderzoek doen naar de incasseerbaarheid van
debiteuren, het verkopen c.q. doorstarten van de onderneming en een
aanvang maken met het onderzoek naar de administratie. De overige
gebruikelijke w erkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten
w orden verricht.

21-06-2019
1

De afgelopen verslagperiode zijn de openstaande debiteuren geïncasseerd,
alsook de voorraad en inventaris verkocht. De curator heeft een aanvang
gemaakt met het onderzoek naar de administratie en verw acht dit de komende
verslagperiode af te kunnen ronden.

20-09-2019
2

Het onderzoek naar de administratie is de afgelopen verslagperiode afgerond.
Er zijn enige onduidelijkheden uit het onderzoek naar voren gekomen. De
curator heeft bestuurder van gefailleerde een toelichting gevraagd op deze
punten en is in afw achting van een reactie van bestuurder van gefailleerde. De
afw ikkeling met de bank verw acht de curator de komende verslagperiode af te
kunnen ronden.

20-12-2019
3

Zie onder 7.1 van dit verslag. Op het daar benoemde punt omtrent vragen
aangaande de administratie, lijkt het faillissement gereed voor afw ikkeling.

20-03-2020
4

De afgelopen verslagperiode is een regeling bereikt ten aanzien van de
paulianeuze handelingen. Bestuurder en zijn partner zullen de komende
verslagperiode EUR 9.000,00 aan de boedel voldoen. De rechter-commissaris
heeft toestemming verleend voor deze regeling.

19-06-2020
5

Het schikkingsbedrag is volledig voldaan door bestuurder en zijn partner. Er
zijn geen openstaande punten meer. De curator zal het faillissement voor
afw ikkeling voordragen.
Dit verslag is het eindverslag.

30-07-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op w elke termijn de
afw ikkeling van het faillissement zal w orden voltooid.

21-06-2019
1

De termijn w aarop het faillissement w ordt afgew ikkeld, is afhankelijk van de
uitkomsten van beantw oording van de vragen die de curator heeft gesteld aan
de bestuurder.

20-12-2019
3

De komende verslagperiode zal de curator, na voldoening van het afgesproken
bedrag door failliet, het faillissement voor afw ikkeling voordragen.

19-06-2020
5

Het faillissement w ordt voor afw ikkeling voorgedragen.

30-07-2020
6

Gezien de omvang van de boedel in relatie tot de boedelschulden zal er geen
uitkering aan prefaillissementscrediteuren w orden gedaan.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

21-06-2019
1

