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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET 

FAILLISSEMENT VAN 

CONTARRA SYSTEMS HOLDING B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Contarra Systems Holding B.V. 
Faillissementsnummer : 11/494 F 
Datum uitspraak : 23 augustus 2011 
Uitgesproken op : op verzoek van twee werknemers 
Curator : mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 

1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111,  
   fax: 020-6620470, e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 
Rechter-commissaris  : mr. C.M. Degenaar 
Activiteiten onderneming : Het verkopen van een software product voor de 

telecommunicatie en het verrichten diensten van 
ondersteunende diensten bij het softwareproduct. 

Omzetgegevens (netto) : 2007: EUR 343.912,-- 
   2008: EUR 417.906,-- 
   2009: EUR 377.959,-- 
Personeel gemiddeld aantal : 4 
Datum verslag : 23 september 2011 
Verslagperiode : 23 augustus 2011 – 22 september 2011 
Bestede uren in verslagperiode : 57,2 
Bestede uren totaal : 57,2 
Saldo faillissementsrekening : EUR 0,- 
 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 
De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor 
faillissementen en surseances van betaling 2009.  
 
Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 
voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover 
daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 
Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te 
Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 
1.1 Directie en organisatie 

De aandelen in het kapitaal van Contarra Systems Holding B.V.  (hierna: “CSH”) 
worden door verschillende aandeelhouders gehouden. De exacte verhoudingen zijn de 
curator nog niet duidelijk. Het aandeelhoudersregister lijkt niet accuraat te zijn. 
  

1.2  Winst en verlies 
 2007: EUR   287.359,--verlies 
 2008: EUR   662.998,--verlies 
 2009: EUR 3.703.333,--  verlies 
 2010: EUR   645.112,-- verlies 

 
1.3 Balanstotaal 
 2007: EUR 2.058.547 
 2008: EUR 2.051.959,-- 
 2009: EUR 2.371.381,-- 
 2010: niet bekend. 

 
1.4 Verzekeringen 

De bij de curator bekende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd en 
Nationale Nederlanden zijn door de curator opgezegd. Tevens heeft de curator 
aanspraak gemaakt op eventuele premierestituties. 
 

1.5 Huur 
Contarra Systems Holding B.V. huurt een kantoorruimte in het pand aan de Vlierberg 4-
13  (3755 BS) te Eemnes. Met machtiging van de rechter-commissaris van 24 augustus 
2011 is d.d. 26 augustus 2011 op grond van artikel 39 Faillissementswet de 
huurovereenkomst opgezegd.  
 
De curator is in onderhandeling met de verhuurder over een mogelijk eerdere 
beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden. 
 

1.6 Oorzaak faillissement 
Volgens de bestuurder zijn er diverse oorzaken van het faillissement. Hieronder zal de 
curator de door de bestuurder genoemde feiten en omstandigheden noemen die naar 
zijn mening, in onderlinge samenhang, tot het faillissement hebben geleid. 
 
Activiteiten 
CSH heeft in 2006 de activa en activiteiten in Cartonax B.V. (hierna: “Cartonax”) na 
een doorstart overgenomen en exploiteert sindsdien een 
internationale onderneming die gespecialiseerd is in het leveren van een 
softwareproduct om applicaties (“apps”) te maken voor de telecommunicatie.  
 
Het softwarepakket is door een derde in opdracht van CSH ontwikkeld en aan CSH 
geleverd. CSH exploiteerde dit softwareproduct door haar twee 100%-deelnemingen 
het recht te verschaffen het gebruiksrecht van product aan klanten te leveren. De 
deelnemingen van CSH betaalde CSH een vergoeding voor dit gebruiksrecht. 
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De twee 100%-deelnemingen van CSH zijn in het buitenland gevestigd, te weten één in 
Duitland (Contarra Systems GmbH) en een vennootschap naar Singaporees recht 
(Contarra Systems Asia Pte. LTD.) gevestigd te Singapore.   

 
In de vennootschap in Singapore vinden – voor zover de curator thans kan beoordelen 
- momenteel geen activiteiten meer plaats, maar deze vennootschap verkeert niet in 
enige insolventieprocedure naar het aldaar geldende recht. Naar de commerciële en 
financiële situatie van Contarra Singapore zal nader onderzoek worden verricht.  
 
De Duitse vennootschap verkeert momenteel in surseance van betaling, althans de 
Duitse variant daarvan. De surseance van betaling is op verzoek van de Duitse Fiscus 
uitgesproken.  
 
Oorzaken  faillissement 
Uit de jaarrekeningen blijkt dat CSH verliesgevend is geweest sinds de start van de 
activiteiten. 
 
Volgens de bestuurder was het belangrijkste probleem bij CSH dat er geen 
verkoopmedewerkers in dienst waren om hun product op effectieve wijze te verkopen. 
Er zijn pogingen gedaan om verkoopmedewerkers aan te trekken, maar dit heeft niet 
tot succes geleid.  
 
In eerste instantie was CSH voornamelijk gericht op de Aziatische markt. Cartonax en 
later CSH zijn met name in de Indiase markt actief geweest, maar in 2010 zijn de 
omzetten daar teruggelopen, omdat de TRAI (de Indiase OPTA) strenge restricties had 
gesteld aan applicaties die klanten hadden gemaakt aan de hand van de software van 
CSH. Deze markt is als gevolg hiervan gaan krimpen. 

 
CSH heeft zich ook proberen te richten op de westerse markt (Europa en de Verenigde 
Staten). De verwachting was dat er een nieuwe opdracht binnen zou worden gehaald 
met een partij in het westen. De potentiële klant wilde de samenwerking met CSH 
alleen aangaan indien de aandeelhouders en of investeerders van CSH de continuïteit 
van CSH konden garanderen, waarbij financiering het belangrijkste element was. De 
bestuurder heeft aangegeven dat er veel inspanningen zijn verricht om investeerders 
aan te trekken, maar dat dit niet is gelukt. De bestuurder ziet het mislukken van de deal 
met de potentiële klant als een van de belangrijkste oorzaken van het faillissement.  
 
Voorts is de belangrijkste asset het auteursrecht op het softwareproduct vlak 
voorafgaand het faillissement teruggeleverd aan de partij welke het softwareproduct 
had ontwikkeld. In de overeenkomst met deze partij was een bepaling opgenomen 
waarbij “kort gezegd” was bepaald dat indien CSH in verzuim raakt, CSH verplicht is de 
auteursrechten op het software product terug te leveren. Aan deze bepaling is enkele 
dagen voor het faillissement gevolg gegeven. Zonder de rechten op dit softwareproduct 
kon CSH nagenoeg geen inkomsten meer genereren.  
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De curator zal de oorzaken van het faillissement verder aan de hand van onder andere 
de administratie onderzoeken. 
 

2. PERSONEEL 

 
2.1 Aantal ten tijde van faillissement 

4 
 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 
4 
 

2.3 Datum ontslagaanzegging 
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten van de 
werknemers door de curator opgezegd op grond van artikel 40 Fw op 26 augustus 
2011.  

 
3. ACTIVA 
 
Onroerende zaken 
 Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. 
 
Bedrijfsmiddelen 
3.5 Beschrijving 

De curator heeft een bescheiden inventaris aangetroffen bestaande uit 
kantoormeubilair, computers en enkele huishoudelijke apparaten. De waarde van de 
activa wordt geschat op EUR 1.000. 
 

3.6  Verkoopopbrengst 
De inventaris zal door de curator door middel van een internetveiling openbaar of (met 
toestemming van de rechter-commissaris) onderhands worden verkocht. 
 

3.7  Boedelbijdrage 
Niet aan de orde. 
 

3.8  Bodemvoorrecht fiscus 
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend, maar uit de administratie van 
CSH blijkt dat de Belastingdienst in februari 2011 voor een bedrag van 39.580,00 
beslag had gelegd.    
 

Voorraden / onderhanden werk 
Er is geen onderhanden werk aangetroffen.  

 
Andere activa 
3.12 Beschrijving 

De curator heeft verder aangetroffen goodwill (bestaande uit de handelsnaam, 
klantenbestand etc.).  
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3.13 Verkoopopbrengst 
Er wordt beoordeeld of deze activa met een doorstart kunnen worden verkocht. 
 

4. DEBITEUREN 
 
4.1 Omvang debiteuren 

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen van ongeveer EUR 30.000,--. 
 

4.2 Opbrengst 
Een groot gedeelte van dit bedrag betreft een vordering op Contarra Singapore, deze 
vordering is door Contarra Singapore verrekenbaar. De resterende post betreft een 
vordering op een debiteur met eveneens een grotere verrekenbare tegenvordering.  
 

4.3 Boedelbijdrage 
Niet aan de orde. 
 

5. BANK / ZEKERHEDEN 
 
5.1  Vordering van bank(en) 

 De coöperatieve Rabobank Amstel en Vecht u.a. in Amstelveen lijkt een concurrente 
vordering te hebben welke nog niet is ingediend. 

5.2 Leasecontracten 
Niet aan de orde. 
 

5.3 Beschrijving zekerheden 
Niet aan de orde. 
 

5.4 Separatistenpositie 
Niet aan de orde. 
 

5.5 Boedelbijdragen 
Niet aan de orde. 
 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 
Vooralsnog is niet van eigendomsvoorbehouden gebleken. 
 

5.7 Reclamerechten 
Vooralsnog is niet van reclamerechten gebleken. 
 

5.8 Retentierechten 
Vooralsnog is niet van retentierechten gebleken. 

 
6. DOORSTART / VOORTZETTEN 
 
Voortzetten 

De activiteiten zijn niet door de curator voortgezet. 
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Doorstart 
6.1 Beschrijving 

De curator zal trachten de goodwill (bestaande uit de handelsnaam en het 
klantenbestand) te verkopen. 
 

6.2 Verantwoording 
Er is momenteel een aantal partijen waarmee de curator in onderhandeling is.  
 

6.3 Opbrengst 
Niet aan de orde. 
 

6.4 Boedelbijdrage 
Niet aan de orde. 

 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1 Boekhoudplicht 

Wordt onderzocht. 
 

7.2 Depot jaarrekeningen 
Jaar:  Datum deponering:  Tijdig? 
2006 24 december 2008 nee, ruim drie maanden te laat 
2007  24 december 2008 nee, een maand te laat 
2008 geen deponering 
2009 8 juli 2011  nee, tien dagen te laat. 
 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 
 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
Gelet op de oprichtingsdatum (16 juli 1973) is het onderzoek naar de volstorting niet 
relevant. Een eventuele vordering tot volstorting is alsdan reeds verjaard. 
 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 
Wordt onderzocht. 
 

7.6 Paulianeus handelen 
Zoals hiervoor aangegeven is voorafgaand het faillissement het auteursrecht op het 
softwareproduct van CSH mogelijk overgedragen aan een derde. De curator heeft deze 
overdracht op grond van art. 47 Fw vernietigd.  
 
De reden hiervoor is dat de overdracht van het auteursrecht enkele dagen na de 
faillissementaanvraag heeft plaatsgevonden en er sterke aanwijzingen zijn dat de 
ontwikkelaar van het softwareproduct van de aanvraag op de hoogte is geweest.  
 
Daarnaast zijn er ook sterke aanwijzingen dat sprake is geweest van overleg tussen 
Supranet en CSH dat tot doel heeft gehad Supranet door de levering te begunstigen 
boven de andere schuldeisers. 
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8. CREDITEUREN 
 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de 
curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, 
eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De 
contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld.  

 
8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten : PM 
 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 
Door de fiscus is nog geen vordering ingediend. 
 

8.3 Preferente vordering van het UWV 
Door het UWV is nog geen vordering ingediend. 
 

8.4 Andere preferente crediteuren 
Tot op heden hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld. 
 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 
1 
 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 
EUR 8.477,55 
 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Nog niet bekend. 

 
9. PROCEDURES 

 
Voor zover bekend lopen er geen procedures waarbij CSH betrokken is. 

 
10. OVERIG 

 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Nog niet bekend. 
 

10.2 Plan van aanpak 
In de komende verslagperiode zal de curator: 
- de oorzaken van het faillissement verder onderzoeken; 
- de rechtmatigheden beoordelen; 
- de verkoop van de roerende zaken afwikkelen; 
- onderzoeken of er andere activa aanwezig zijn; 
- de crediteuren verder noteren op de crediteurenlijsten. 
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10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden. 
 

 
Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank 
Amsterdam op 23 september 2011. 
 
 
 
mr. D.M. van Geel 
curator 
 
 
 
 
 
 
 


