FAILLISSEMENTSVERSLAG

\uinmer: 13

Datum: 3 april 2012

Gegesris ondernermng

:

BeachHolidavc B. V., h.o.d.n. Tourmax, Turkijeticket.

Faillissementsnummer

:

F 15109/382

Datum uitspraak

:

8 september 2009

Curator

mr Ri Kaas dosciernr 20090269)

R-C

:

Activiteiten onderneming

.

Verslagperiode

mr A.J. Wolfs

touroperator

4 januari 2013 tot en met 2 april 2013

Bestede uren in versiarperiode

:

5 uur en 15 minuten

Bestede uren Totaal

:

385 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
15/09/512).

1.7

Oorzaak faillissement

:

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

4,

1)ebiteuren

4

0

aug del iteu n

Fr a en vordering uit ekenmg courant op een oud
directeur, de beer Onder Kük, van meer dan
D

MO

200,000,

r wordt gepro deerd b i de rec ba ik

Haariem. De sordering is ateewezen. Dc curator
ver eegt hogar he oep n te tellen.
2
4 3

Orbrengst

afhankehik san bet verloop san dc prccedur

Bodalbijdrae

ertierda orsiaa ax arlike’ 73 r-’ do
arru 2013
view Boa rHolday B V ho i To a ‘ix Tt,r et,c t
1 .ii

FaIISSC

7.

Rechtmati2heid
doekoudplic

De bockhoud’ng oser 200 en 2uu is gesoera door
accountant Boom. te Schiedam.

7.2

Depo ‘aarrekeningen

2007 op 0022009. 2006

7.3

Goedk. VerkL Accountant

rlvt

7.4

Stortingsverpi aandelen

pm

7.5

Onhehoorlijk bestuur

pm

7.6

Paulianeus handelen

8.

Crediteuren

8. 1

Boedelvorderingen

8.2

Pref. ord. vandefiscus

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

9.

Overig

9. 1

Termijn afwikkeiing faili,

9.2

Plan van aanpak

:

Is

niet gedeponeerd

pm

pm
65.162.-

:

:

4.288.244,91

onbekend

vaststellen materiele schuid fiscus
—

—

algemene faillissernentswerkzaamheden
voortzetting procedure tegen de beer 0. KUk in
hoger beroep

9.3
4

indiening solgend versiag
Saldo boedelrekening

eerste tee wekenjuli 2013.
13 603 54 (03 01 2013

‘rer’o ,je var’aa a,. art’ke 73 a
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9/ 2

BeIangjjke pmerking.
Aan dit openhare verIag kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Ret sersiag is hedoeld
orn derden t. intormercn wer de voortgang van bet faillissement met betrekking
tot die aspecten,
waarvan de curator rneent dat hepaalde informatie in dit stadium openbaar
gemaakt kan worden.

Haariein, 3 april 2013

R.J. Kaas
Curator

Wilhelminastraar 38-1
2011 VN Haarlem
023-8440227
www advocaat-curator. nI
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