FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 10

Gegevens onderneming

Datum: 18 april 2012

BeachHolidays B, V., h.o.d,n. Tourmax,TurkUeücket.

Faillissementsnummer

:

382/2009

Datum uitspraak

:

8 september 2009

Curator

:

mr Ri. Kaas (dossiernr. 2009.0269)

R-C

:

mr A.J. Wolfs

Activiteiten onderneming

touroperator

Verslagperiode

:

l4januari 2012 tot en met 18 april 2012

Bestede uren in verslagperiode

:

20 uur en 50 minuten

Bestede uren Totaal

:

349 uur en 45 minuten

:

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer M.

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Aykum, geboren in Turkije op 25 juli 1969. Op 1
december 2009 ook in privé failliet verklaard (nr. F
2009 + 512).

1 7

Oorzaak faillissement

:

Ondanks het feit dat de onderneming goed draaide is een
liquiditeitstekort ontstaan, Volgens de bestuurder omdat
er teveel voorschotten werden betaald op nog te boeken
reizen en accommodatie(s) in Turkije.

4.

Debiteuren

4. 1

Omvang debiteuren

:

Er is een vordering uit rekening courant op een oud
directeur, de heer Onder Kük van meer dan
€ 200.000

Daarover wordt geproc.edeerd bij de

rechtbank Haarlem Getuigen an de zijde xan de
curator worden gehoord,
4 2

Opbrengst

4 3

Boe&ibijdrae

:

pm

Tiende ver ag cx artike 3 a Fw d ci 6 apni 2012
.a,I!Issernent BeachHoi,oays B
1’ o ci. n Tourmax. Turkljeticket
F362/2009

7.

Rechtmatigheid

7,1

Boekhoudplicht

Dc boekhouding over 2007 en 2008 is gevoerd door
accountant Boom, te Schiedam.

7.2

Depot iaarrekeningen

2007 op 03-02-2009. 2006 is niet gedeponeerd.

73

Goedk. Verki. Accountant

nvt

7.4

Stortingsverpl. aandelen

pm

7.5

Onbehoorlijk bestuur

pm

7.6

Paulianeus handelen

pm

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

pm

8.2

Pref. vord. van de fiscus

€ 65.162,--

8.3

Pref. vord. van het UWV

pm

8.4

Andere pref. crediteuren

aanvrager faillissement SGR

8.5

Aantal concurrente crediteuren

20

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.288.244,91

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

9.2

Plan van aanpak

onbekend

—

—

vaststellen materiele schuld fiscus
algemene faillissementswerkzaamheden
onderzoek boekhouding
voortzetting procedure tegen de heer 0. Kük

9 3

Indiening volgend versiag

eerste twee weken juli 2012.

9,4

Saldo boedeirekening

€ 13 686,74 (05-01-2012).

Tiencie versiag e artkei 73 a Fv a’ a’ 6 apr,! 2012
Fa!Iissement BeachHolidays B. V. h a a’ n To... rrnax. TurkijetlcKet
F382.’2009

Belangrijke opmerking:
Aan dit openbare versiag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het versiag is bedoeld
orn derden te informeren oer de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten.
waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden.

Haarlem, 18 april 2012

R,J, Kaas
curator
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