FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 3

Gegevens onderneming

:

Faillissementsnummer

Datum: 16 april 2010

BeachHolidays BV., h.od,n, Tourmax,Turkijeticket.
382/2009

Datum uitspraak

:

8 september 2009

Curator

:

RC

:

mr R.J. Kaas (dossierno. 20090269)
mrA.J.Wolfs

Activiteiten onderneming

:

touroperator

Verslagperiode

:

l4januari 2010

Bestede uren in verslagperiode

:

127 uur en 35 minuten

Bestede uren Totaal

:

230 uur en 30 minuten

1.

lnventarsatie

1,1

Directie en organisatie

1.2

Winst en verlies

1.3

Balanstotaal

:

:

:

16 april 2010

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer M.
Aykum, geboren in Turkije op 25juli 1969. Op I
december 2009 ook in privé failliet verkkaard.
Winst 2008
Winst 2007
€ 185.081,52
€24.064,00
Balanstotaal 2008

Baanstotaa 2Q07

€ 1.171.045,83

€2.096.622,00

1.4

Lopende procedures

:

niet bekend

1.5

Verzekeringen

:

1.6

Huur

:

voor zover bekend opgezegd
De huurovereenkomst was al beéindigd voor
faillissement,

17

Oorzaak faillissement

:

Ondanks het felt dat de onderneming goed draaide
is een liquiditeitstekort ontstaan, Volgens de
bestuurder omdat er teveel voorschotten werden
betaald op flog te boeken reizen en
accommodatie(s) in Turkije.
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2.

Personeet

2.1

Aantal ten tijde van fail!

:3

2.2

Aantal in jaar voor fail!.

:3

23

Datum onts!agaanzegging

3.

Activa

10 september2009.

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

geen

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

niet noemenswaardig

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

er zijn geen voorraden. Van onderhanden werk is
geen sprake omdat de onderneming feitelijk at is
gestaakt op 4 augustus 2009.

Andere activa
3.12 Beschrijving

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

geen

volgens opgave van de bestuurder zou het totaal

van de debteuren zo’n € 2,7 mb bedragen. Of dat
zo is in onderzoek. Verder is er een vordering uit
rekening courant op een oud directeur, de heer
Onder Kük, van meer dan € 200.000,- tnmiddels
wordt daarover geprocedeerd bij de rechtbank

Haarlem De heer Onder Kuk stelt zich op het
standpunt dat hij niets verschuldigd is aan de
boed&. De in rekening courant geboekte kosten
zouden ten onrechte op zijn naam zijn geboekt
Curator heeft accountant ingeschakeld voor nader
onderzoek. Dat vind nu plaats.

4.2
3

Opbrengst

pm

d&b
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5.

Bank I Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

52

Leasecontracten

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

geen.

zie vorig versiag
:

Volkswagenbank. financier van de Porsche
Cayenne.

6.

Doorstart I voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden

onderneming is feitelijk gestaakt op 4 augustus
2009, na melding aan de Stichting Garantiefonds
Reisgelden van betalingsonmacht. Na 4 augustus
2009 is door de SGR het faillissement aangevraagd
in verband met uitgekeerde schadeloosstellingen
voor in totaal meer dan € 2,3 mio.

Doorstart
6.3
Beschrijving
7.

Rechtmatigheid

7 1

Boekhoudplicht

:

.

zie punt 6.1

De boekhouding over 2007 en 2008 is gevoerd door

accountant Boom, te Schiedam
72

Depot jaarrekeningen

73

Goedk VerkL Accountant

74

Stortingsverpl. aandelen

75

Onbehoorhjk bestuur

76

Pauhaneus handelen

8

Cedteuren

8

Boedelvorderingen

82

Pref. vord. van de fiscus

€ 65.162.

8.3

Pref. void, van het UWV

pm

8.4

Andere pref. crediteuren

aanvrager faillissernent SGR

8.5

Aanta! concurrente credteuren

86

Bedrag concurrente credeeuren

2007 op 03022009. 2006 is net gedeponeerd.
:

nvt
pm

.

.

pm
pm
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9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling fail,

9.2

Plan van aanpak

onbekend
-

-

incasso debiteuren
registratie crediteuren

vaststellen materiele schuld fiscus.
-

algemene faiiiissementswerkzaamheden
onderzoek boekhouding.
rekening-courant bestuurder en anderen

93

lndiening voigend versiag

eerste twee weken juli 2010.

94

Saido boedeirekening

€ 18.37652

( 8 april 2010).

Belangrilke opmerking:
Aan dit openbare versiag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het versiag is
bedoeld om derden te informeren over 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, 16 april 2010.

R.J. Kaas
curator
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