FAILLISSEMENTSVERSLAG

Gcgevens ondernerring

BeachHolidays BV. h o cLn,
Tourmax, Turkijeticket

F aiNissementsnummer

F 15/09/382

Datum uitspraak

8 september 2009

Curator

mr RJ Kaas (dossiernr. 2009 0269)

RC

mr AJ. Woffs

Activiteiten onderneming

touroperator

Verslagperiode

17 december 2013 tot en met 31 maart 2014

Bestede uren in versagperiode

15 minuten

Bestede uren Totaal

395 uur en 20 minuten

I

Inventarisatie

1 1

Dwectie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder is de heer
M Aykum, geboren in Turkije op 25 ju 1969 Op
1 december 2009 ook in privé faBliet verkaard
ir

F 15/09/512)

Na uitdeling aan de crediteuren is het priv&
failhssement van de heer M Aykum geéindigd op
23januar 2014
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de ex-directeur afgewezen. Na overleg met de
rechter-comm issaris g een Hog er Beroep angesteld.
4.2

Opbrengst

geen, zie 2 1

4.3

Boedelbijdrage

n.v.t.

7.

Rechtmatigheid

7.1

BoekhoudpLicht

de boekhouding over 2007 en 2008 as gevoerd door
accountant Boom, te Schiedam

7.2

Depot jaarrekeningen

2007 op 3 februari 2009. 2006 is niet gedeponeerd.
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Goedk. verkL accountant
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Stortingsverpl aandelen

p.m

75

OnbehoorNjk bestuur

pm.

76

PauNaneus handelen

p.m

8

Crediteuren

8 1

Boedelvorderangen

p.m.

+

UWV € 10.668,02

+

proceskostenveroordeing € 14.185,00
8.2

Pref. vord. van de fascus

€ 65.162,00

8.3

Pref. vord. van het UWV

€

8.4

Andere pref. crediteuren

aanvrager faiihssement SGR

8.5

Aanta concurrente cred.

22

8.6

Bedrag concurrente cred.

€ 5.533.273,74

9.

Overig
9.1 Termijn afwikkeNng faNI.

9.432,68

de curator heeft aangifte gedaan waarna onderzoek
door de Fiod piaatsvindt. Het wachten is nog steeds
op de resutaten van het onderzoek. Pas daarna
kan worden bezien of vervoigstappen nodig zijn
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Aan dit openbare versiag kunnen door derden geen rechten worden onfleend. Het versiag is
bedoeld orn derden te informeren over de voortqanq van het faHlissement met betrekking tot
die aspect en. waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar
gemaakt kan worden.
Haar!em, 1 apri’ 2014
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R.J. Kaas

curator
WIheImnastraat 38-1
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