FAILLISSEMENTSVERSLA
G

Nummer 1

Gegevens onderneming

BeachHokdays B V ho.d.n
, Tourmax.Turkijeticket,
382/2009

Faillissementsnummer
Datum utspraak

8 september 2009
mr R.J, Kaas (dossierno 200
90269)
mrA.J Wolfs

Curator

R-C
Activiteiten onderneming

touroperator

Omzetgegevens
baten

-

-

kostprijs

-.

-

-

..

Bedrijfst. kosten

financiering
vennootschapsbelasting

Bestede uren in verslagperio
de
Bestede uren Totaal

Directie en organisatie

1 .2

Winst en verlies

1 3

Balanstotaal

1.4

Lopende procedures
Verzekerngen

1$

Hur

4.412.49900
—I—

3.954.954,00

-I-

510.611,87

—I.

419.005,00

-1-

18.295,88

—I-.

9541,00

-1-

36.026, 00

—I—
24.065,00

:3

Verslagperiode

1.1

2009

11.695.926,92

185.081,52

Personeel gemiddetd aantal

Inventarisatie

2008
-1- 10.945.911,65

Resultaat na betastingen

1.

Datum: 25 september 2009

8 september 2009 tot en me
t 24 september 2009
45 uur en 50 minuten
45 uur en 50 minuten

Enig aandeelhouder en bes
tuurder is de heer M
Aykum. geboren in Turkije
op 25juIi 1969
Winst 2008
Winst 2007
€ 185.08152
€24 06400
Balanstotaat 2008
€ 1.171 04583

Batanstotaal 2007
€ 2 096 622 00

niet bekend
voor zover bekend opgeze
gd

0-c vennootsohap huurde veor
aan de Johan Huizngafaan

°

i93195

Eerse vers ag
a’tike’ 73 ‘ d 2 25 scp
te, nber 2009
II1&ssenentBeachHo’idays
B V hr.i r Tourrax Tur*i
,etcket
F382 2009
‘

000

per macrd

1065 JA

I
Amsterdam bedrijfsruimte De huu
rovereenkomst
was a! beëindigd voor faillisseme
nt per 1 oktober
2009.
1 7

Oorzaak faillissement

Ondanks het felt dat de ondernemi
ng goed draaide
is een Iiquiditeitstekort ontstaan. Vol
gens de
bestuurder omdat er teveel voorsch
otten werden
betaald op nog te boeken reizen en
accommodatie(s) in Turkije.

2.

Personeet

2.1
2.2

Aantal ten tijde van fail!,
Aantal in jaar voor failL

3

2.3

Datum ontslagaanzegging

10 september 2009.

3.

Activa

3

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

geen

Bedriifsmiddelen
3.5
Beschrijving

niet noemenswaardig

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving
,

Andere activa
3.12
Beschrijving
4

Debiteuren

4 1

Omvang debiteuren

42

Opbrengst

4.3

Boede!bijdrage

geen

.

.

5

er zijn geen voorraden. Van onderh
anden werk is
geen sprake omdat de onderneming
feiteiijk a! is
gestaakt op 4 augustus 2009.

volgens opgave van de bestuu
rder zou het totaa!
van de debiteuren zo n € 2 7 mb
bedragen
nvt

Bank’Zekerhede

Fe st ver ng
an e 73
C 3 25 september 2Q0
9
Fail isseme]t BeamHolidays
B V 1’ o d n Tourra. Tark
Ueticket
F3E3’Q9

9
5.1

Vordering van bank(en)

5.2

Leasecontracten

5.3

geen. er is sprake van een positie
f sado bij de bank
van € 12919,33 Dat bedrag is
bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
er was een leasecontract voor
een Posche
Cayenne. deze is ingeleverd en
beeindigd kort na
faillissement

Beschrijving zekerheden

nvt

5.4

Separatistenpositie

nvt

5.5

Boedelbijdragen

nvt

5.6

Eigendomsvoorbehoud

5.7

Reclamerechten

58

Volkswagenbank, financier van
de Porsche
Cayenne.
‘

Retentierechten

nvt
nvt

6.

Doorstart I voortzetten
Voortzetten
6.1

6.2

Expbitatie I zekerheden

:

Financiële versiaglegging

Doorstart
6.3
Beschrijving
‘

7.

Rechtmatigheid

7 1

BoekhoudpHcht
Depot aarrekeninger
c3oedk \.erkl AGcoJntant
Stort ngsverp aandelen

onderneming is feitelijk gestaa
kt op 4 augustus
2009, na melding aan de Stichtin
g Garantiefonds
Reisgelden van betalingsonmacht.
Na 4 augustus
2009 is door de SGR het failliss
ement aangevraagd
in verband met uitgekeerde sch
adeloosstellingen
voor in totaal meer dan € 2,3 mo
nvt

zie punt 6.1

De boekhoudng over 2007 en
2008 is gevoerd door
accountant Boom te Schiedarr
2007 op 03022009 2006
is niet gedeponeerd

Eerce vers!ag ex art.kei
73 a Fw ci d 25 [
oer 2009
Fa,Il;ssemepr Beacni4o1’cays
B V i o ci
Tourrnax. Turkjettcket
38/2OQ9

9
7,5
7.6

Onbehoorlfjk bestuur
Paulianeus handelen

8.

Crediteuren

81

Boedelvorderingen
Pref. vord. van de fiscus

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

pm

pm
meer dan € 50000— volgens
opgave
bestuurder

Pref. void, van het UWV
Andere pref. crediteuren

pm
aanvrager faillissement SGR
pm

Aantal concurrente crediteur
en
Bedrag concurrente crediteur
en

9

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faiB.
Plan van aanpak

9.2

pm

meer dan € 2,7 mio, volgens opg
ave
bestuurder

onbekend
incasso debiteuren
-

-

registratie crediteuren
vaststellen materiele schuld
fiscus.
algemene faillissementswerk
zaamh

eden

-

onderzoek boekhouding.

rekening-courant bestuurder en
anderen
eerste twee weken januari 20
k.
-

9.3
94

Indiening volgend versiag
-Saldo boedelrekening

€ 12.919,33

Aan dit openbare versiag kun
nen door derden geen rechte
n worden ontleend. Het versia
bedoeld om derden te nforrn
g s
eren over de voortgang van
het faillissement met betrekkin
die aspecten, waarvan de cur
g tot
ator meent dat bepaalde inf
ormatie in dit stadium openba
gemaakt kan worden
ar
Haarlem 25 september

E’ste ers’aq e rI’K€/ 73
Fv d 2 5 .5epte’ br 230
Fail issement BeachHo
9
lidays B. V h o d n ourrEix
T Irk’IeFaKe(
7382 f 09

