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Algemene gegevens
Naam onderneming
Selam Vlees v.o.f.

02-06-2022
1

Gegevens onderneming
De vennootschap onder firma Selam Vlees v.o.f. is blijkens de informatie uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel op 6 maart 2020 opgericht
onder de naam M&I Vloertechniek, zaak doende aan het adres President
Steijnstraat 37 te (2021 VA) Haarlem. Oprichters w aren de heer M. Yolal en I.
Adali, beiden w onende te Haarlem.

02-06-2022
1

Per 7 september 2020 is de naam van de vennootschap gew ijzigd in Selam
Vlees v.o.f., met toetreding van een tw eetal andere vennoten, die evenw el in
de loop van 2020 respectievelijk 2021 w eer zijn uitgetreden, zodat sindsdien
de oorspronkelijke tw ee oprichters w eer de enige vennoten van curanda zijn.
Volgens opgave van de advocaat van de vennoot, de heer M. Yolal, zou de
vennootschap onder firma reeds voorafgaande aan faillissement krachtens
overeenkomst tussen de beide vennoten zijn ontbonden én vereffend, zodat
de vennootschap zou zijn opgehouden te bestaan en er voor de curator
geen rol zou zijn w eggelegd. Alle activa en passiva van de vennootschap zou
zijn toegedeeld aan de andere vennoot, de heer Adali.
In hoeverre (volledig) uitvoering is gegeven aan de tussen de vennoten
gesloten overeenkomst heeft de curator bij gebreke van de (actuele)
administratie nog niet kunnen beoordelen en is in onderzoek.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Blijkens de KvK hield curanda zich (aangenomen w ordt vanaf het moment van
naamsw ijziging per 7 september 2020) bezig met vleesverw erking en
groothandel in vlees en vleesw aren, w ild en gevogelte.

02-06-2022
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2021

€ 646.839,00

€ -75.226,00

€ 3.004,00

2020

€ 324.208,00

€ 57.228,00

€ 28.913,00

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft nog niet de beschikking gekregen over financiële gegevens.

02-06-2022
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De curator ontving de jaarrekeningen 2020 en 2021 van curanda. De
onderliggende (grootboek)administratie is tot nu toe nog niet overgelegd,
noch lijkt aansluiting in de cijfers te kunnen w orden gemaakt.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

02-06-2022
1

Toelichting
Het faillissement van curanda en haar beide vennoten is aangevraagd door de
(voor zover de curator bekend) enige w erknemer van curanda.

Boedelsaldo
€ 0,00

02-06-2022
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€ 0,00

13-09-2022
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Toelichting
Tot nu toe is geen boedelactief gerealiseerd.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-4-2022

02-06-2022
1

t/m
2-6-2022
van
3-6-2022

13-09-2022
2

t/m
12-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

9 uur 24 min

2

6 uur 12 min

totaal

15 uur 36 min

Toelichting bestede uren
ALGEMEEN:
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is verstrekt of bepaalde
informatie nog niet openbaar kan w orden gemaakt. Daar komt bij dat de
curator voor w at betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de
medew erking van derden, hetgeen van invloed kan zijn op de bevindingen van
de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor de crediteuren.
Dit verslag is uitsluitend informatief en hieraan kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma Selam Vlees v.o.f. is opgericht door de heren M.
Yolal en I. Adali, beiden w onende te Haarlem en w aren blijkens de KvK op
datum faillissement nog de enige tw ee vennoten. Gelijktijdig met het
faillissement van de v.o.f. van curanda is ook het faillissement van de beide
vennoten uitgesproken (F. 15/22/33 en F. 15/22/34).

02-06-2022
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De beide vennoten hebben nog geen gevolg gegeven aan de oproep van de
curator om hem te informeren omtrent de achtergronden van dit faillissement.
De (voormalig) vennoot, de heer M. Yolal, heeft zich in de afgelopen
verslagperiode bij de curator gemeld en laat zich inmiddels bijstaan door zijn
advocaat. Blijkens een door beide vennoten ondertekende overeenkomst
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d.d. 25 januari 2022 zou de heer Yolal per voormelde datum zijn uitgetreden
als vennoot onder toedeling van alle activa en passiva aan de andere
vennoot, de heer Adali.
Contact met de heer Adali is tot op heden uitgebleven.

1.2 Lopende procedures
Nog niet van gebleken.
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1.3 Verzekeringen
Nog niet van gebleken.
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1.4 Huur
De curator heeft uit de stukken van de aanvrager van het faillissement kunnen
afleiden dat er in het verleden door curanda een bedrijfsruimte w erd gehuurd,
maar dat de huur daarvan per september 2021 zou zijn beëindigd, w aarmee
ook de activiteiten van curanda zouden zijn gestaakt. De curator is verder niet
bekend met lopende huurovereenkomsten.

02-06-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Nu de vennoten van curanda zich nog niet bij de curator hebben gemeld, kan
de curator nog w einig melden omtrent de oorzaken van dit faillissement.
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Volgens opgave van de heer Yolal zouden de activiteiten van curanda
noodgedw ongen zijn gestaakt, omdat de verhuurder(s) van de locatie(s) in
enkele w inkelcentra (shop-in-shop) w aar de activiteiten w erden ontplooid de
huurovereenkomsten zouden hebben opgezegd/beëindigd en aan andere
exploitanten zou hebben gegund. Enige onderbouw ing daarvan heeft de
curator niet ontvangen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

02-06-2022
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Toelichting
Het faillissement is aangevraagd door een (voormalig) w erknemer van curanda
die sinds oktober 2021 onbetaald is gebleven. De curator heeft (voor zover
vereist) ontslag aangezegd en de w erknemer in (nader) contact gebracht met
het UW V ter zake de mogelijke loonaanspraken onder de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

02-06-2022
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Toelichting
Volgens opgave van de betreffende w erknemer zou hij de enige w erknemer
van curanda zijn (gew eest).

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-4-2022

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging, overleg UW V, (advocaat van) w erknemer en overige
gebruikelijke w erkzaamheden.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken op haar naam geregistreerd staan.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gelet op het feit dat de curator nog geen contact heeft gehad met de beide
vennoten van curanda is nog niet bekend in hoeverre zich nog
bedrijfsmiddelen, voorraden of overige activa tot de boedel behoort.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blijkens de jaarrekening 2020 beschikte curanda op balansdatum 31
december 2020 over een voorraadw aarde vlees ad € 23.612. De
jaarrekening 2021 vermeldt geen aanw ezige voorraden (meer).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

w aarborgsommen

€ 3.000,00

totaal

€ 3.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De jaarrekening 2021 vermeldt een post overige vorderingen (w aarborgsom)
ad € 3.000,-. In hoeverre dit nog te incasseren is, valt te bezien.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 841,18

02-06-2022
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Toelichting vordering van bank(en)
Curanda hield een betaalrekening aan bij de ING Bank N.V., die op datum
faillissement een negatief saldo vertoonde van € 841,18. Van verstrekte
zekerheden aan de ING Bank N.V. is niet gebleken.

5.2 Leasecontracten
Nog niet van gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Nog niet van gebleken.
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5.4 Separatistenpositie
Nog niet van gebleken.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Nog niet van gebleken.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een voortzetting van de activiteiten van curanda is geen sprake. Naar de
curator van de voormalig w erknemer heeft begrepen, w aren de activiteiten
reeds voor datum faillissement (in 2021) al gestaakt.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in het geheel nog geen administratie (of overige informatie)
van de vennoten van curanda mogen ontvangen, zodat nog geen oordeel over
de boekhoudplicht kan w orden gevormd.
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De ontvangen jaarrekeningen 2020 en 2021 geven aanleiding tot nadere
vragen/onderzoek, w at in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Curanda heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd.

02-06-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aan de orde.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet aan de orde.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

02-06-2022
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Gelet op het feit dat de onderneming van curanda w ordt gedreven in de vorm
van een vennootschap onder firma en de beide vennoten in privé eveneens in
staat van faillissement zijn verklaard, is (onderzoek naar) onbehoorlijk bestuur
niet aan de orde.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
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8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.110,00

02-06-2022
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Toelichting
De belastingdienst heeft vorderingen ter verificatie aangemeld uit hoofde van
verschuldigde loonheffing (2021) en omzetbelasting (2020 en 2021).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

02-06-2022
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Het UW V heeft haar vordering uit hoofde van de loongarantieregeling nog niet
bij de curator aangemeld.

€ 12.715,25

13-09-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het UW V haar vordering op curanda ter
verificatie aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 19.670,00

02-06-2022
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Toelichting
De w erknemer van curanda heeft (voorlopig en) in afw achting van hetgeen
onder de loongarantieregeling door het UW V aan hem kan w orden uitgekeerd
zijn loonvordering op curanda aangemeld.

€ 8.940,02
Toelichting
Als gevolg van de loongarantieregeling en de (gedeeltelijke) uitbetaling
daarvan door het UW V aan de voormalig w erknemer van curanda, is de ter
verificatie aangemelde vordering van de w erknemer aangepast.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

02-06-2022
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Toelichting
Omdat de curator nog niet de beschikking heeft over de
(crediteuren)administratie van curanda, heeft het aanschrijven van de
crediteuren nog niet kunnen plaatsvinden en is een en ander afhankelijk van
de postblokkade. Tot nu toe hebben slechts tw ee crediteuren hun vorderingen
aangemeld.

6
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.209,84

02-06-2022
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€ 33.007,47

13-09-2022
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Toelichting
Verw ezen w ordt naar de lijst van voorlopig erkende crediteuren bij dit 2e
openbare verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling valt vooralsnog niet te duiden.
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Naar het zich laat aanzien zal het faillissement van de (ontbonden) v.o.f. bij
gebrek aan baten w orden opgeheven. In hoeverre eventuele baten van de
v.o.f. reeds door de gemaakte afspraken tussen de beide vennoten zijn
vereffend, dan w el dat deze ten behoeve van de boedel nog dienen te
w orden vereffend valt in de komende verslagperiode nog te bezien.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zodra de curator de beschikking krijgt over de (crediteuren)administratie,
zullen de bekende crediteuren w orden aangeschreven.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode tracht de curator alsnog in contact te kunnen
treden met de beide vennoten van curanda, teneinde door hen geïnformeerd
te kunnen w orden. Eerst dan is de curator in staat om te inventariseren of er
sprake is van enige te liquideren activa en ook overigens te realiseren
boedelactief.
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In de komende verslagperiode zal de curator alsnog proberen om contact te
krijgen met de heer Adali. Voorts dient te w orden bezien in hoeverre tot de
v.o.f. behorende activa reeds zou zijn vereffend en voor zover dat niet het
geval blijkt te zijn, of de boedel hiertoe nog kan komen.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling van dit faillissement is nog niet bekend.
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De termijn van afw ikkeling valt nog niet exact te duiden. De curator streeft er
in elk geval naar om in de komende verslagperiode daartoe te kunnen
overgaan.
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10.3 Indiening volgend verslag
12-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

