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Gegevens onderneming

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
Activiteiten onderneming

Omzetgegevens

Datum:

4 juli 2014

:
de
besloten
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid Fly Mundo B.V. (hierna: "Fly
Mundo"),
statutair
gevestigd
te
Amsterdam,
kantoorhoudende aan het adres Lijndraaier 88 (1625 ZP)
te Hoorn
: 13/14/27 F
: 14 januari 2014
: mr. W.H.Z. Westerhof
: mr. C.P. Bleeker
: uit het register van de Kamer van Koophandel volgt dat
de activiteiten van Fly Mundo bestaan uit financiële
holdings en Cafetaria's Lunchroom, snackbars en
eetkramen. Onder 1 zal uiteen worden gezet waar de
werkelijke activiteiten van de onderneming uit bestonden.
: onbekend

Personeel gemiddeld aantal

: het register van de Kamer van Koophandel vermeldt
geen werknemers.

Saldo einde verslagperiode

: nihil

Verslagperiode
Bestede uren in verslag periode
Bestede uren totaal

: 17 maart 2014 – 3 juli 2014
: 1u en 07m
: 5u en 13m
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1.
1.1

Inventarisatie
Directie en organisatie
:
De heer El Mourabet is bestuurder en enig aandeelhouder van Fly Mundo.

1.2

Winst en verlies
:
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is laatstelijk een jaarrekening over 2010
gedeponeerd. Er zijn geen winst en verliesrekeningen beschikbaar.

1.3

Balanstotaal
:
Blijkens de jaarrekening van 2010 bedroeg het balanstotaal in 2010 € 1.

1.4
1.5
1.6
1.7

Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaken faillissement

: geen.
: geen.
: geen.
:

Op 20 januari 2014 heeft het eerste gesprek plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder
van de vennootschap de heer El Mourabet (hierna: de "bestuurder"). De bestuurder heeft alle
gevraagde documenten en administratie aan de curator overgelegd.

In het eerste gesprek heeft de bestuurder een uiteenzetting gegeven van de oorzaken van het
faillissement alsmede van de achtergrond van de activiteiten van Fly Mundo. Fly Mundo is
opgericht om ten behoeve van de reisbranche een eigen GDS-systeem (Global Distribution
System) te ontwikkelen waarmee toegang kon worden gekregen tot een groot netwerk van
GDS systemen, een zoekmachine voor het boeken van reizen. Om het GDS systeem nader uit
te werken heeft de bestuurder een contract gesloten met Avensus Netherlands B.V.
("Avensus") De bestuurder heeft verklaard dat Avensus de overeenkomst met Fly Mundo niet
is nagekomen terwijl de bestuurder de facturen van Avensus wel heeft voldaan. In het geschil
dat hieruit is voortgevloeid heeft Fly Mundo zich laten bijstaan door een advocaat. Echter
uiteindelijk had Fly Mundo onvoldoende financiële middelen om de advocaat te voldoen zodat
de advocaat de werkzaamheden heeft gestaakt.

In maart 2012 heeft de bestuurder van Fly Mundo een ruimte gehuurd om een koffiebar in te
beginnen waarvoor hij eveneens een vergunning had aangevraagd. Doordat deze vergunning
uiteindelijk pas na 9 maanden is verleend, heeft de bestuurder in de tussenliggende periode
een huurachterstand opgebouwd van 6 maanden op grond waarvan de huurovereenkomst is
ontbonden. Daarna heeft de bestuurder in maart 2013 een traiteur geopend aan de
Ceintuurbaan in Amsterdam. De bestuurder zou met een partner een samenwerking aangaan
waarbij door deze partner de inrichting van de traiteur zouden worden gefinancierd. Nadat de
bestuurder de huurovereenkomst voor deze bedrijfsruimte had ondertekend bleek deze partner
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niet langer bereid de samenwerking met de bestuurder uit te bouwen waardoor ook met deze
onderneming geen inkomsten gegenereerd konden worden en wel schulden zijn ontstaan.
Nadat ook hier een huurachterstand is ontstaan, is de huurovereenkomst ontbonden.

Nadat de openstaande factuur van de advocaat die Fly Mundo had bijgestaan in het geschil
met Avensus niet werd voldaan is op verzoek van dit advocatenkantoor uiteindelijk op
14 januari 2014 het faillissement van Fly Mundo uitgesproken.
2.

Personeel
Zie verslag 1.

3.

Activa
Zie verslag 1.

4.

Debiteuren
Zie verslag 1.

5.
5.1
5.2

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)
Leasecontracten

5.3
5.4
5.5

Beschrijving van zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbijdragen

: onbekend.
: Een tweetal lease objecten werd door middel van
operational lease geleased van Grenke Finance. De
leasemaatschappij heeft de leaseobjecten teruggehaald en
haar vordering bij de curator ingediend.
: onbekend.
: onbekend.
: onbekend.

5.6
5.7
5.8

Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
Werkzaamheden

: onbekend.
: onbekend.
: onbekend.
: onbekend.

Van overige rechten van derden is de curator niet gebleken.
6.

Doorstart / voortzetten onderneming
Zie verslag 1.

7.
7.1

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

7.2

Depot jaarrekeningen

: De curator heeft inmiddels voldoende inzage gehad in
de administratie van Fly Mundo en daaruit voorvloeiende
rechten en verplichtingen. De curator concludeert dat
geen sprake is van schending van de boekhoudplicht door
Fly Mundo.
: Zie verslag 1.
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7.3

Goedk. verkl. accountant

: Zie verslag 1.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

: Zie verslag 1.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

: De curator acht aannemelijk dat de oorzaken zoals
genoemd in de openbare faillissementsverslagen,
belangrijke oorzaken zijn geweest voor het faillissement
van Fly Mundo. Voorts heeft de curator, op basis van de
thans bekende informatie, geen aanleiding gevonden voor
aansprakelijkheidstelling van de bestuurder van Fly
Mundo.

7.6

Paulianeus handelen

: Vooralsnog heeft de curator geen aanwijzingen dat van

Werkzaamheden

paulianeus handelen sprake is geweest.
: Niet van toepassing.

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. vordering van de fiscus
Pref. vordering van het UWV
Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren

: Vooralsnog alleen de kosten van de curator.
: € 49.429,00
: niet van toepassing.
: € 1.375,00
:4
: € 39.644,83

9.
9.1
9.2
9.3

Procedures
Naam van wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden

: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.
: niet van toepassing.

10.
10.1

Overig
Termijn afwikkeling faill.

: Nu alle werkzaamheden van de curator zijn voltooid, er
thans geen voor uitwinning vatbare activa bestanddelen
aanwezig zijn en gezien het feit dat het boedelactief
onvoldoende is om de faillissementskosten te kunnen
voldoen, verzoekt de curator de rechter-commissaris het
onderhavige faillissement voor te dragen voor opheffing
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wegens de toestand van de boedel ex artikel 16
Faillissementswet.
: Dit verslag is het eindverslag.

10.3

Indiening volgend verslag

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex
artikel 73a van de Faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V.
zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
Amsterdam, 4 juli 2014

mr. W.H.Z. Westerhof
curator

Deze zaak wordt behandeld door:
Mr. W.H.Z. Westerhof
CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
T +31 (0)20 30 16 304
F +31 (0)20 30 16 330
E wilmy.westerhof@cms-dsb.com
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Lijst van (voorlopig) erkende vorderingen Fly Mundo B.V. /Faillissement (13/14/27F)

APG BINDWERK B.V.

BOEDEL

Schuldeiser

per adres

T.a.v.

Erkend ex BTW €
€
€
-

BTW €
€
€
-

Erkend totaal €
€
€
-

Betwist ex BTW €
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering

PREFERENT

Schuldeiser
Blenheim Advocaten
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst
Belastingdienst

per adres
p/a Bierens Incasso Advocaten

T.a.v.
T.a.v. mr. P. van Zwijndregt

Erkend ex BTW €
€
1.375,00
€
2.669,00
€
227,00
€
61,00
€
83,00
€
2.662,00
€
15,00
€
18.421,00
€
5.850,00
€
19.441,00
€
50.804,00

BTW €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Erkend totaal €
€
1.375,00
€
2.669,00
€
227,00
€
61,00
€
83,00
€
2.662,00
€
15,00
€
18.421,00
€
5.850,00
€
19.441,00
€
50.804,00

Betwist ex BTW €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering
Kosten faillissementsaanvrage
Vpb 2011
Vpb 2011
OB 2e kwartaal 2013
OB 2e kwartaal 2013
Vpb 2012
Vpb 2012
OB 4e kwartaal 2013
Omzetbelasting tijdvak …
Naheffing OB 1-1 t/m 31-3-2014

T.a.v.
T.a.v. mr. P. van Zwijndregt
T.a.v. de heer R. Wouters
T.a.v. de heer T. van Impelen
T.a.v. de heer/mevrouw N. Burnet

Erkend ex BTW €
€
4.516,89
€
88,66
€
28.938,30
€
250,00
€
33.793,85

BTW €
€
514,51
€
13,02
€ 5.323,45
€
€ 5.850,98

Erkend totaal €
€
5.031,40
€
101,68
€
34.261,75
€
250,00
€
39.644,83

Betwist ex BTW €
€
€
€
€
€
-

BTW € Betwist totaal €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
-

Aard van de vordering
Geleverde diensten
Geleverde diensten
Geleverde goederen en diensten
OLO; zaak 37185 VOI; leges

CONCURRENT

Schuldeiser
per adres
Blenheim Advocaten
p/a Bierens Incasso Advocaten
Autoriteit Consument en Markt
p/a Inkasso Unie
Grenkefinance B.V.
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-|West

-

