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

8
10-09-2021
F.16/19/549
NL:TZ:0000120477:F001
12-11-2019

R-C
Curator

mr. Neijt
mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hermes Capital B.V.

12-12-2019
1

Gegevens onderneming
Hermes Capital B.V. ("Hermes") is statutair gevestigd te W ijk van Duurstede en
houdt kantoor aan het W alplantsoen 16 te (3961 CA) W ijk bij Duurstede.
Hermes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
62986376.

12-12-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming is opgericht met als doel - onder meer - het verhuren van
zeilschepen, het geven van managementtrainingen op het w ater, het
verzorgen van zeilinstructies en het oprichten en het besturen van andere
ondernemingen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 0,00

€ 9.647,31

€ 4.247,06

2019

€ 0,00

€ 5.224,23

€ 4.718,14

2017

€ 0,00

€ 50,26

€ 723,04

Toelichting financiële gegevens

12-12-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft een gedeelte van de administratie van het bestuur
ontvangen. De ontbrekende administratie heeft de curator bij de bestuurder
opgevraagd.

12-12-2019
1

Hermes is opgericht in 2015 en heeft in de daaropvolgende jaren nimmer
omzet gegenereerd. Hermes heeft uitsluitend kosten gemaakt, hetgeen
resulteerde in jaarlijkse verliezen.

11-03-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-12-2019
1

Toelichting
Er w aren op datum faillissement geen personeelsleden in dienst bij Hermes.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-12-2019
1

€ 5.000,00

11-12-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-11-2019

12-12-2019
1

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

11-03-2020
2

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

11-06-2020
3

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

11-09-2020
4

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

11-12-2020
5

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
6

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

11-06-2021
7

t/m
10-6-2021
van
11-6-2021
t/m
9-9-2021

Bestede uren

10-09-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 35 min

2

6 uur 0 min

3

6 uur 10 min

4

2 uur 45 min

5

10 uur 35 min

6

9 uur 20 min

7

3 uur 10 min

8

2 uur 45 min

totaal

52 uur 20 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de
bestuurder van Hermes. Voorts heeft de curator de activa en passiva en de
aanw ezige administratie van Hermes geïnventariseerd.

12-12-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator onderhandelingen gevoerd met
een potentiële koper van de aandelen die Hermes houdt in de besloten
vennootschappen Ebke B.V. en Tracksys B.V.

11-03-2020
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overeenstemming kunnen bereiken
over de verkoop van de aandelen. De curator is in afw achting van de stukken
van de notaris voor de afronding van de aandelenoverdracht.

11-06-2020
3

De curator is in afw achting van de bevestiging van de notaris dat de koopsom
op de kw aliteitsrekening is ontvangen. In de aankomende verslagperiode zal
de curator een datum plannen voor de levering van de aandelen.

11-09-2020
4

De koopsom voor de aandelen is in de afgelopen verslagperiode op de
boedelrekening ontvangen en de aandelen zijn geleverd. Daarnaast heeft de
curator (een deel van) de opgevraagde administratie ontvangen en een
rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De curator verw acht zijn onderzoek in
komende verslagperiode te kunnen afronden.

11-12-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek op hoofdlijnen
afgerond en aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder
heeft die vragen reeds beantw oord. De curator zal zich in de komende
verslagperiode beraden over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2021
6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog een aantal aanvullende
vragen gesteld aan de bestuurder. De curator zal de reactie van de bestuurder
in de komende verslagperiode analyseren en aan de hand daarvan bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

11-06-2021
7

Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. De curator
zal zich in de komende verslagperiode beraden over de w ijze van afw ikkeling
van het faillissement.

10-09-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer W .H. Tijdgat is alleen zelfstandig bevoegd bestuurder alsmede enig
aandeelhouder van Hermes.

12-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

12-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

12-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder houdt het faillissement van Hermes verband
met het persoonlijk faillissement van de bestuurder. Tussen Hermes en de
bestuurder is in het verleden een managementovereenkomst tot stand
gekomen op grond w aarvan Hermes w as gehouden om
managementvergoedingen te betalen aan de bestuurder. Gelet op de
financiële situatie van Hermes, w as zij niet in staat om over te gaan tot
betaling van de managementvergoedingen, aldus de bestuurder. Als gevolg
van het onbetaald laten van de managementvergoedingen heeft de curator in
het persoonlijk faillissement van de bestuurder het faillissement van Hermes
aangevraagd.

12-12-2019
1

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog niet vastgesteld. In de
komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator
onderzoek verrichten naar de financiële administratie en de financiële
verslaglegging.
In onderzoek.

11-03-2020
2

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement in de
afgelopen verslagperiode op hoofdlijnen afgerond en zijn bevindingen met de
bestuurder gedeeld. De curator verw acht zijn onderzoek komende
verslagperiode definitief te kunnen afronden.

11-03-2021
6

Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in de afrondende fase. In de
komende verslagperiode zal de curator het onderzoek afronden en zich
beraden over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement.

10-09-2021
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

12-12-2019
1

Toelichting
Er w aren geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

12-12-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren er geen personeelsleden
in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

12-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aandelen

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

Tot het vermogen van Hermes behoren aandelen in het kapitaal van Ebke B.V.
en Tracksys B.V. De curator heeft in de eerste verslagperiode
onderhandelingen gevoerd in verband met de verkoop daarvan. In de
navolgende verslagperiode zal de curator de onderhandelingen voortzetten.

11-03-2020
2

De door de curator gevoerde onderhandelingen hebben erin geresulteerd dat
de aandelen in het kapitaal van Ebke B.V. en Tracksys B.V. zijn verkocht voor
een bedrag van € 5.000,-. De kosten die verband houden met deze
overdracht, komen voor rekening van de koper van de aandelen. De
overdracht van de aandelen zal in de navolgende verslagperiode plaatsvinden
via de notaris.

11-06-2020
3

Omdat de notaris in afw achting w as van de ontvangst van de koopsom van de
aandelen, is de overdracht in de afgelopen verslagperiode nog niet afgerond.
De curator verw acht de overdracht in de aankomende verslagperiode af te
ronden.

11-09-2020
4

De koopsom voor de aandelen is in de afgelopen verslagperiode ontvangen op
de boedelrekening en de aandelen zijn overgedragen aan de koper.

11-12-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder heeft Hermes geen vorderingen op
debiteuren.

12-12-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Hermes hield een rekening aan bij BUNQ. Ten tijde van het faillissement
vertoonde de bankrekening een creditsaldo van € 0,51. Hermes heeft geen
financiering aangetrokken bij een bank. De curator zal BUNQ verzoeken het
creditsaldo over te maken naar de boedelrekening.

12-12-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu Hermes ten tijde van de faillietverklaring geen activiteiten meer ontplooide,
is een voortzetting niet aan de orde.

12-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

12-12-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding opgevraagd bij de bestuurder.

12-12-2019
1

In onderzoek.

11-03-2020
2

In onderzoek. De curator verw acht het onderzoek komende verslagperiode te
kunnen afronden.

11-06-2020
3

In onderzoek.

11-09-2020
4

De curator zal zijn (eerste) bevindingen in verband met het
rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode delen met de
bestuurder.

11-12-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek op hoofdlijnen
afgerond en aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder
heeft die vragen reeds beantw oord. De curator zal zich in de komende
verslagperiode beraden over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2021
6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog een aantal aanvullende
vragen gesteld aan de bestuurder. De curator zal de reactie van de bestuurder
in de komende verslagperiode analyseren en aan de hand daarvan bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

11-06-2021
7

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
afronden.

10-09-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

12-12-2019
1

De jaarrekening over de jaren 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen over de jaren 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd.

11-03-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft het bew ijs van volstorting van de aandelen bij het bestuur
opgevraagd.

12-12-2019
1

In onderzoek.

11-03-2020
2

In onderzoek.

11-06-2020
3

In onderzoek.

11-09-2020
4

Uit de statuten van Hermes blijkt dat storting van het nominale bedrag op de
aandelen zou geschieden eerst nadat Hermes daarom heeft verzocht. Gelet op
de hoogte van het nominale bedrag van EUR 1,-, acht de curator een verder
onderzoek dan w el een verzoek om volstorting niet opportuun.

11-06-2021
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek
opstarten.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek. De curator verw acht het onderzoek komende verslagperiode te
kunnen afronden.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator zal zijn (eerste) bevindingen in verband met het
rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode delen met de
bestuurder.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek op hoofdlijnen
afgerond en aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder
heeft die vragen reeds beantw oord. De curator zal zich in de komende
verslagperiode beraden over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

Toelichting
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog een aantal aanvullende
vragen gesteld aan de bestuurder. De curator zal de reactie van de bestuurder
in de komende verslagperiode analyseren en aan de hand daarvan bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

Toelichting
De bestuurder heeft de vragen van de curator in de afgelopen verslagperiode
beantw oord. De curator heeft de reactie van de bestuurder geanalyseerd en
zal in de komende verslagperiode een definitief standpunt innemen.

7.6 Paulianeus handelen

12-12-2019
1

11-03-2020
2

11-06-2020
3

11-09-2020
4

11-12-2020
5

11-03-2021
6

11-06-2021
7

10-09-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

12-12-2019
1

11-03-2020
2

In onderzoek

11-06-2020
3

In onderzoek

11-09-2020
4

Toelichting
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

11-12-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

De curator zal zijn (eerste) bevindingen in verband met het
rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode delen met de
bestuurder.

11-12-2020
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode zijn onderzoek op hoofdlijnen
afgerond en aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder
heeft die vragen reeds beantw oord. De curator zal zich in de komende
verslagperiode beraden over de verdere afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2021
6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nog een aantal aanvullende
vragen gesteld aan de bestuurder. De curator zal de reactie van de bestuurder
in de komende verslagperiode analyseren en aan de hand daarvan bepalen op
w elke w ijze het faillissement dient te w orden afgew ikkeld.

11-06-2021
7

Zie 7.1 en 7.5.

10-09-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en veiligstellen administratie Hermes.

12-12-2019
1

Onderzoek administratie.

11-12-2020
5

Vragen bestuurder, analyseren reactie.

11-03-2021
6

Aanvullende vragen, analyseren reactie.

11-06-2021
7

Analyseren reactie bestuurder.

10-09-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

12-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 34.679,00

12-12-2019
1

Toelichting
De vordering van de fiscus bestaat uit aanslagen inzake omzetbelasting,
motorrijtuigenbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen.
€ 43.175,00

11-03-2020
2

€ 41.911,00

11-06-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

12-12-2019
1

Toelichting
De curator heeft de crediteuren aangeschreven.
5

11-03-2020
2

6

11-06-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 197.508,96

12-12-2019
1

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 201.170,11

11-03-2020
2

€ 201.306,78

11-06-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

12-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

12-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- inventariseren financiële gegevens;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

12-12-2019
1

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden verkooptraject aandelen in dochtervennootschappen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

11-03-2020
2

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden onderzoek administratie;
- afronden onderzoek oorzaken faillissement.

11-06-2020
3

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden aandelentransactie;
- afronden onderzoek administratie;
- afronden onderzoek oorzaken faillissement.

11-09-2020
4

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden onderzoek oorzaken faillissement;
- afw ikkelen faillissement.

11-12-2020
5

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

11-03-2021
6

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- analyseren reactie bestuurder en afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afw ikkelen faillissement.

11-06-2021
7

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderw erpen ter
hand nemen:
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en standpunt innemen;
- afw ikkelen faillissement.

10-09-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

12-12-2019
1

De curator verw acht het faillissement in de aankomende verslagperiode te
kunnen afronden.

11-12-2020
5

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

11-03-2021
6

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

11-06-2021
7

De curator verw acht het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

10-09-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10-09-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

12-12-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

