FAILIJSSEMENTSVERSLAG

Nummer: 17

Gegevens onderneming

Datum: 17 december 2013

Beachl-tolidays

frodn.

Tourmax, Turkije ticket
Faillissementsnummer

:

F 15/09/382

Daturr uitspraak

8 september 2009

Curator

mr R.J Kaas (dossernr 20090269)

RC

mrAJWoIfs

Activte ten onderneming

touroperator

Verslagperiode

:

26 september tot en met 16 december 2013

Bestede uren in ver&agperiode

:

1 uur en 15 minuten

Bestede uren Totaa

:

395 uur en 5 minuten

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

enig aandeelhouder en bestuurder is do hoer
M. Aykum, geboren in Turkije op 25jui 1969. Op
1 december 2009 ook in prive faWiet verkaard (nr
F 15/09/512)
In het onvéfahssement heeft or een crediteuren
vergadenng plaatsgevonden en s de iutdehngsIst
verzonden aan de rechtbank
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Oorzaak faWisse ien

:

ondanks het e dat de onderneming goed d aa de
s een iqwdteitstekort ontstaan Vogens de
bestuurder omdat er teveel voorschotten vverden
betaald op mg te boeken rezen en accommoda
tie(s) n Turkje
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Rechtmatighed

7

Boekhoudphcht

de boekhoudng over 2007 en 2008 ‘a gevoerd door
accountant Boom te Schiedam

Depot jaarrekeningen

2007 op 3 februari 2009 2006 is niet gedeponeerd

Goedk verkL accountant

nit

74

Stortingsverpl aandelen

pm

75

Onbehoor ijk bestuur

pm

76

PauPaneus hand&en

pm

8.

Crediteuren

o.

BoedeIvodeugen

82

Pref vord van de fiscus

€ 65 162,

8 3

F ref vord van het UWV

pm

84

Andere pref crediteuren

aanvrager faiNissement SGR

85

Aantal concurrente red

20

86

Bedrag concurrente cred.

€ 4 288,244,91
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Overig
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Beangrijke opmerkinq:
Aan dit openbare versag kunnen door derden geen rechten worden onteend. Het versag is

bedoeld orn derden te informeren oier de voortgang van het faiflissement met betrekking tot
de aspecten, waarvan de curator meent dat bepaaide informatie in dit stadium openbaar
gemaakt kan wordan.

Haarem. 17 december 2013

R J Kaas

curator
WIh&minastraat 38
2011 VN Haarem
023

-

844 0227

06-13338624
www.advocaat-curator.n

