FAILLISSENIENTSVERSE G

Nummer 8

Datum 25 juli 2011

Gege ens ondernemrng

Beachllolidays B, V., h.o.d.n. TourrnaxTurkijeticket

Fallllssement\numrner

3822009

Datum uitspraak

8 september 2009

Curator

mr R.J, Kaas (dossiernr. 2009 0269)

R-C

mr A J Wolfs

Activ iteiten ondernerning

:

touroperator

Verslagperiode

16 april 2011 t/m 25 juli 2011

Bestede uren in verslagperiode

29 uur en 15 minuten

Bestede uren Totaal

313 uur en 25 minuten

1.

Inventarisatie

1 1

Directie

en organisatie

Enig aandeeihouder en bestuurder is de beer M,
Aykum, geboren in Turkije op 25 juli 1969. Op 1
december 2009 ook in privé failliet verklaard (nr, 2009
512).

1,7

Oorzaak faillissement

:

Ondanks bet 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.

Debitetiren

4

Or i ang debiteurer

:

Er is een vordermg uit rekening courant op
directeur. de beer Onder Kuk.
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€ 200 000,- Daaroer ordt geprocedeerd
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7.

Rechtmatigheid

7. 1

Boekhoudpiicht

:

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

7.2

Depot jaarrekeningen

2007 op 03022009. 2006 is niet gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verki. Accountant

nvt

7,4

Stortingsverpl, aandelen

pm

7.5

Onbehoorlijk besruur

pm

7.6

Paulianeus handelen

pm

8

Crediteuren

8. 1

Boedelvorderingen

: pm

8.2

Pref, vord,

: € 65. 162,.--

8.3

Pref. vord, van het UWV

8.4

Andere pref. crediteuren

8.5

Aantal concurrente crediteuren

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

9

Overig

9. 1

Termijn afwikkeling faill,

9.2

Plan van aanpak

van

de fiscus

: pm
aanvrager faillissement SGR
: 20

€ 4.288.244,91

onbekend
-

voortzetting procedure tegen de heer
0. Kuk
-

-

vaststellen materiele schuld fiscus.

algemene faillissementswerkzaamheden
onderzoek boekhouding.

9.3

Indiening volgend versiag

9.4

Saldo boedelrekening

: eerste twee weken oktober 2011.

€ 18.444,86 (06-07-2011).

‘keomerkin:

Aan dit openbare versiag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het versiag is bedoeld
orn derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten,
waarvan de curator meent dat bepaaide informatie in dit stadium openhaar uemaakt kan worden.
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