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

R-C
Curator

2
07-11-2019
F.16/19/370
NL:TZ:0000108785:F001
09-07-2019

mr. PAM Penders
mr L. van Dieren-Muller

Algemene gegevens
Naam onderneming
Decisco B.V. en Barao Holding B.V. Barao Holding B.V. is de holding van Decisco
B.V.

07-08-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 9 juli 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Decisco B.V. h.o.d.n. Qlearnit (hierna: 'Decisco') (KvK-nummer: 37102379),
statutair gevestigd te Castricum en feitelijk gevestigd te (3605 LV) Maarssen
aan de Bisonspoor 5004, met benoeming van mr. P.A.M. Penders (rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht) tot rechter-commissaris en aanstelling van
mr. L. van Dieren-Muller tot curator.
Bij vonnis van 16 juli 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Barao Holding B.V. (hierna: 'Barao') (KvK-nummer:
30193148), statutair en feitelijk gevestigd te (3511 NB) Utrecht aan de
Haverstraat 35 BS, met benoeming van mr. P.A.M. Penders (rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht) tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L.
van Dieren-Muller tot curator.
Gelet op de verw evenheid van de activiteiten van beide vennootschappen
w ordt er geconsolideerd verslag uitgebracht.

Activiteiten onderneming

07-08-2019
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Activiteiten onderneming
Decisco: Gefailleerde gaf klassikale trainingen op het gebied van Cisco en
Microsoft netw erken aan systeembeheerders, voornamelijk van mkb-bedrijven.

07-08-2019
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Barao: Gefailleerde w as enig bestuurder en enig aandeelhouder van Decisco.
Gefailleerde ontplooide geen zelfstandige activiteiten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 118.255,00

€ -64.956,00

€ 50.836,00

2018

€ 361.598,00

€ 30.222,00

€ 76.855,00

2017

€ 444.685,00

€ 48.527,00

€ 77.452,00

2016

€ 378.744,00

€ 74.280,00

€ 152.847,00

Toelichting financiële gegevens
Hierboven zijn de financiële gegevens van Decisco opgenomen.

07-08-2019
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De financiële gegevens van Barao zijn als volgt:

2019
2018
2017
2016

omzet
€0
€0
€0
€0

w inst en verlies balanstotaal
€ - 26.648,00 € 26.648,00
€
€
€ -27.773,00 € 36.573,00
€ -73.660,00 € 56.592,00

De financiële gegevens zijn gebaseerd op de administratie zoals die door de
boekhouder van gefailleerden is aangeleverd.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

07-08-2019
1

Toelichting
Decisco: 3
Barao: 1

Boedelsaldo
€ 22.592,54

07-08-2019
1

Toelichting
Decisco: Een bedrag van € 22.501,00 betreft de opbrengst van de doorstart.
€ 22.832,06
Toelichting
Decisco: € 22.825,01
Barao: € 7,05

Verslagperiode

07-11-2019
2

Verslagperiode
van
9-7-2019

07-08-2019
1

t/m
7-10-2019
van
7-8-2019

07-11-2019
2

t/m
6-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

78 uur 18 min

2

29 uur 30 min

totaal

107 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Decisco:73,90
Barao:4,40

07-08-2019
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Decisco: In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan het
inventariseren van het faillissement alsmede het realiseren van een doorstart.
Barao: In de eerste verslagperiode is tijd besteed aan het inventariseren van
het faillissement.

Decisco:24,50
Barao:5,00

07-11-2019
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Decisco: In de tw eede verslagperiode zijn afrondende w erkzaamheden ten
behoeve van de doorstart verricht en is het rechtmatigheidsonderzoek
aangevangen.
Barao: In de tw eede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek
aangevangen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Decisco: Decisco B.V. is op 29 december 2003 opgericht. Daarvoor w erd de
onderneming van deze vennootschap vanuit een eenmanszaak gedreven. Enig
bestuurder en enig aandeelhouder van Decisco B.V. is Barao Holding B.V.

07-08-2019
1

Barao: Barao Holding B.V. is op 29 december 2003 opgericht. Enig bestuurder
en enig aandeelhouder van deze vennootschap is mevrouw P.C. Gois Barão.

1.2 Lopende procedures
In beide faillissementen is niet gebleken van lopende procedures.

07-08-2019
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1.3 Verzekeringen
In beide faillissementen is niet gebleken van lopende verzekeringen.

07-08-2019
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Decisco: Gefailleerde bleek een aansprakelijkheids-, rechtsbijstands- en
schadeverzekering te hebben afgesloten. Deze verzekering is opgezegd en
de premierestitutie ter hoogte van € 231,53 is ontvangen op de
faillissementsrekening.

07-11-2019
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1.4 Huur
Decisco: Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan het Bisonspoor 5004 te
Maarssen. De huurovereenkomst met betrekking tot deze bedrijfsruimte is met
machtiging van de rechter-commissaris op 17 juli 2019 opgezegd.

07-08-2019
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Barao: Er is niet gebleken van enige huurovereenkomst.
Decisco: Het gehuurde is opgeleverd aan de verhuurder.

07-11-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Decisco: Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat gedurende de
kredietcrisis de inkomsten van gefailleerde zijn afgenomen. Daarnaast zijn er
steeds meer mogelijkheden voor mkb-bedrijven om hun ICT-diensten in een
zogenaamde cloud onder te brengen en maken mkb-bedrijven ook steeds
minder gebruik van eigen systeembeheerders. Het gevolg hiervan zou zijn
gew eest dat het aantal cursisten sterk is teruggelopen. Ook w ordt er steeds
meer gebruik gemaakt van online cursussen die goedkoper zijn dan de
klassikale cursussen die gefailleerde aanbood. Gefailleerde heeft getracht om
mee te gaan in de ontw ikkeling van de online cursussen en voorts is met een
overnamekandidaat gesproken, maar dit heeft niet meer tot de gew enste
resultaten geleid. In verband met voornoemde ontw ikkelingen heeft het
bestuur zich genoodzaakt gezien om het faillissement aan te vragen.
Barao: Het bestuur van gefailleerde heeft zich door het faillissement van
Decisco genoodzaakt gezien om het faillissement van Barao aan te vragen.

07-08-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

07-08-2019
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Toelichting
Decisco: 3
Barao: 1
Decisco: Gefailleerde had een trainer en tw ee ondersteunend medew erkers in
dienst.
Barao: De bestuurder van gefailleerde w as in dienst op basis van een
arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

07-08-2019
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Toelichting
Decisco: Gefailleerde had in het jaar voor faillissement eveneens een trainer en
tw ee ondersteunend medew erkers in dienst.
Barao: De bestuurder van gefailleerde w as ook in het jaar voor faillissement in
dienst op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-7-2019

3

Op 11 juli 2019 is aan de w erknemers een ontslagbrief verstuurd.

31-7-2019

1

Op 31 juli 2019 is aan de w erknemer een ontslagbrief verstuurd.

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Decisco: In de eerste verslagperiode zijn de w erknemers ontslagen en
aangemeld bij het UW V. Er zijn geen resterende w erkzaamheden.
Barao: In de eerste verslagperiode is de w erknemer ontslagen. Er zijn geen
resterende w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

07-08-2019
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerden hebben geen onroerende zaken in eigendom.

07-08-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-08-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Decisco: kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Decisco: Gefailleerde had een kantoorinventaris in eigendom. In de eerste
verslagperiode zijn deze bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en heeft een
w aarde inschatting plaatsgevonden. De bedrijfsmiddelen zijn als onderdeel
van de doorstart verkocht (zie hoofdstuk 6 hierna).

07-08-2019
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Barao: Gefailleerde zou geen bedrijfsmiddelen in eigendom hebben.
Barao: Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

07-11-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Decisco: Er is sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

07-08-2019
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Barao: Gefailleerde zou geen zaken in eigendom hebben w aarop een
bodemvoorrecht van de fiscus zou kunnen rusten.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Decisco: Nu de bedrijfsmiddelen zijn verkocht, resteren er geen
w erkzaamheden.
Barao: Niet van toepassing.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

07-08-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerden hadden ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen
onderhanden w erk. De eerstvolgende cursussen van Decisco stonden in
verband met de zomervakantie gepland voor september 2019.

07-08-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

07-08-2019
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Decisco: Gefailleerde is eigenaar van IE-rechten, bestaande uit de
geregistreerde domeinnamen en de handelsnamen met bijbehorende logo's.
Deze zijn in het kader van een doorstart aan de doorstartende partij verkocht.
Zie hiervoor verder hoofdstuk 6 van dit faillissementsverslag.

07-08-2019
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Barao: Barao heeft een 100% deelneming in Decisco. Deze vertegenw oordigt –
gezien het faillissement van Decisco – geen w aarde meer.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Decisco: De andere activa die gefailleerde in eigendom had, zijn verkocht als
onderdeel van de doorstart. Er zijn geen resterende w erkzaamheden.
Barao: De andere activa die gefailleerde in eigendom heeft,
vertegenw oordigen geen w aarde. Er zijn geen resterende w erkzaamheden.

07-08-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
In beide faillissementen is niet gebleken van openstaande
debiteurenvorderingen.

07-08-2019
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Deciso: Volgens de administratie van gefailleerde is toch sprake van enkele
debiteurenvorderingen. Dit w ordt onderzocht.

07-11-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

07-08-2019
1

Decisco: In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de eventuele
debiteurenvorderingen van gefailleerde w orden voortgezet.

07-11-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In beide faillissementen is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van
banken.

07-08-2019
1

Decisco: Op datum faillissement w as er bij de bank sprake van een positief
saldo. Aan de bank is verzocht dit bedrag over te maken naar de
faillissementsrekening. Een bedrag van € 91,46 is inmiddels ontvangen.
Barao: Op datum faillissement w as er bij de bank sprake van een positief saldo
van € 7,05. Aan de bank zal w orden verzocht dit over te maken naar de
faillissementsrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Barao: Aan de bank is verzocht om het saldo te voldoen op de
faillissementsrekening, w aarna het saldo is ontvangen.

5.2 Leasecontracten

07-11-2019
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5.2 Leasecontracten
Decisco: Gefailleerde leasede een voertuig dat ter beschikking w erd gesteld
aan een w erknemer. Deze leaseovereenkomst is opgezegd en het voertuig zal
moeten w orden geretourneerd.

07-08-2019
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Barao: Niet is gebleken van enige leaseovereenkomst.
Decisco: Het voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij en de
leaseovereenkomst is geëindigd.

07-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
In beide faillissementen heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op
enig zekerheidsrecht.

07-08-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-08-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
In beide faillissementen heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op
enig zekerheidsrecht.

07-08-2019
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5.6 Retentierechten
In beide faillissementen heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op
enig zekerheidsrecht.

07-08-2019
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5.7 Reclamerechten
In beide faillissementen heeft geen der crediteuren een beroep gedaan op
enig zekerheidsrecht.

07-08-2019
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De termijn w aarbinnen het recht van reclame kan w orden ingeroepen is
inmiddels verstreken.

07-11-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

07-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De saldi van de bankrekeningen van gefailleerden dienen te w orden
ontvangen op de faillissementsrekeningen.

07-08-2019
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Er resteren geen w erkzaamheden.

07-11-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Decisco: Nu de eerstvolgende cursussen pas in september 2019 w aren
gepland, behoorde een voortzetting van de activiteiten niet tot de
mogelijkheden.

07-08-2019
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Barao: Gefailleerde ontplooide geen zelfstandige activiteiten. Het voortzetten
van de activiteiten behoorde derhalve niet tot de mogelijkheden.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Nu in beide faillissementen van voortzetting geen sprake is, resteren er geen
w erkzaamheden.

07-08-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Decisco: Er is een doorstart gerealiseerd. Vijfhart Learning Services B.V.
(hierna: 'Vijfhart') heeft de goodw ill, IE-rechten en bedrijfsmiddelen van
gefailleerde overgenomen ten einde de onderneming van gefailleerde door te
starten.
Barao: Gelet op de aard van de activiteiten van gefailleerde behoort een
doorstart niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording

07-08-2019
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6.5 Verantwoording
Decisco: Op datum faillissement heeft Vijfhart, een onderneming die net als
gefailleerde cursussen aanbiedt aan systeembeheerders, haar interesse
kenbaar gemaakt in het overnemen van de activiteiten van gefailleerde. Om te
onderzoeken of er nog meer gegadigden w aren voor een doorstart zijn nadien
acht partijen uitgenodigd om deel te nemen aan het biedingstraject. Tw ee
partijen, naast Vijfhart, hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Vervolgens is het biedingstraject in gang gezet. Alleen Vijfhart heeft een bod
uitgebracht. Bij haar bod heeft de partij kenbaar gemaakt voornemens te zijn
alle drie de w erknemers van gefailleerde een nieuw e arbeidsovereenkomst
aan te bieden. Na onderhandelingen is met Vijfhart overeenstemming bereikt
over de voorw aarden voor de doorstart. Na toestemming van de rechtercommissaris is de activaovereenkomst gesloten.

07-08-2019
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Barao: Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
€ 22.501,00

07-08-2019
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Toelichting
Decisco: De opbrengst bestaat uit de koopprijs voor de goodw ill, de IE-rechten
en de inventaris.
Barao: Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-08-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Decisco: In de komende verslagperiode dienen (naar verw achting) afrondende
w erkzaamheden te w orden verricht in het kader van de doorstart.

07-08-2019
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Barao: Niet van toepassing.
Decisco: In de komende verslagperiode dienen (naar verw achting) nog
enkele afrondende w erkzaamheden te w orden verricht in het kader van de
doorstart.

07-11-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerden is ontvangen. Deze zal in de komende
verslagperiode bestudeerd w orden.

07-08-2019
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Zow el ten aanzien van Decisco als Barao zijn de administraties bestudeerd.
Voorts heeft een extern bureau een analyse van de administraties gemaakt.
Naar aanleiding van beide onderzoeken zijn vragen gesteld aan het bestuur.
De antw oorden op deze vragen w orden in de komende verslagperiode
verw acht, aan de hand w aarvan het onderzoek zal w orden voortgezet.

07-11-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Decisco: De jaarrekening 2017 is te laat gedeponeerd (15-04-2019). De
jaarrekening 2016 is op tijd gedeponeerd (25-10-2017). De jaarrekeng 2015 is
te laat gedeponeerd (6-02-2017).

07-08-2019
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Barao: De jaarrekening 2017 is niet gedeponeerd. De jaarrekening 2016 is op
tijd gedeponeerd (23-11-2017). De jaarrekening 2015 is te laat gedeponeerd
(6-2-2017).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien hun omvang hebben gefailleerden geen controleplicht. Er heeft dan ook
geen accountantscontrole plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW ).

07-08-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aangezien gefailleerden op 29 december 2003 zijn opgericht, is een mogelijke
vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting van de
aandelen verjaard.

07-08-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

07-08-2019
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-08-2019
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In de eerste verslagperiode is de administratie van gefailleerden ontvangen.

07-08-2019
1

Zow el ten aanzien van Decisco als Barao zijn de administraties bestudeerd.
Voorts heeft een extern bureau een analyse van de administraties gemaakt.
Naar aanleiding van beide onderzoeken zijn vragen gesteld aan het bestuur.
De antw oorden op deze vragen w orden in de komende verslagperiode
verw acht, aan de hand w aarvan het onderzoek zal w orden voortgezet.

07-11-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
aanvangen.

07-08-2019
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In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken
w orden voortgezet.

07-11-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

07-08-2019
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€ 27,23

07-11-2019
2

Toelichting
Decisco: € 24,20
Barao: € 3,03

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

07-08-2019
1

€ 65.872,00

07-11-2019
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Toelichting
Decisco: € 32.809,00
Barao: € 33.063,00

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-08-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-08-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

07-08-2019
1

7

07-11-2019
2

Toelichting
Decisco: 7
Barao: 0

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

07-08-2019
1

€ 17.379,33

07-11-2019
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Toelichting
Decisco: € 17.379,33
Barao: € 0,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is in beide faillissementen nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling
te verw achten.

07-08-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperioden zullen de crediteuren van gefailleerden nader
geïnventariseerd w orden.

07-08-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-08-2019
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-08-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Decisco:
- het saldo van de bankrekeningen van gefailleerde dient te w orden
ontvangen;
- eventuele afrondende w erkzaamheden ten aanzien van de doorstart dienen
te w orden verricht;
- het leasevoertuig dient te w orden geretourneerd;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen aan te vangen;
- de crediteuren van gefailleerde dienen nader geïnventariseerd te w orden.

07-08-2019
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Barao:
- het saldo van de bankrekening van gefailleerde dient te w orden ontvangen;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen aan te vangen;
- de crediteuren van gefailleerde dienen nader geïnventariseerd te w orden.
Decisco:
- de eventuele afrondende w erkzaamheden ten aanzien van de doorstart
dienen te w orden verricht;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet;
- de crediteuren van gefailleerde dienen nader geïnventariseerd te w orden.
Barao:

07-11-2019
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- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te w orden
voortgezet;
- de crediteuren van gefailleerde dienen nader geïnventariseerd te w orden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer de faillissementen zullen w orden
afgew ikkeld.

07-08-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2020

07-11-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende 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 onder andere
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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

07-08-2019
1

