Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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1
04-08-2022
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mr. D.W.J. Vinkes
mr P. Lettinga

Algemene gegevens
Naam onderneming
Sunnxt B.V.

04-08-2022
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap Sunnxt B.V.
Gevestigd aan de Soerabajastraat 55
9715 LR GRONINGEN
KvK 75350440

04-08-2022
1

Activiteiten onderneming
Het installeren en onderhouden van zonnepanelen.

04-08-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn nog geen financiële gegevens bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

04-08-2022
1

Boedelsaldo
€ 3.404,28

04-08-2022
1

Verslagperiode
Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

46 uur 18 min

totaal

46 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Inleidende opmerking:

04-08-2022
1

Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit
openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator
niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a.
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of –achteraf- bijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor
crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve
geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Besloten vennootschap Sunnxt B.V. is opgericht op 11 juli 2019.
Bestuurder: de heer A. Sharafiab
Enig aandeelhouder: mevrouw A.D. Nicinska

04-08-2022
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1.2 Lopende procedures
Nog in onderzoek.

04-08-2022
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1.3 Verzekeringen
De eventueel nog lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd.

1.4 Huur

04-08-2022
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1.4 Huur
Sunnxt B.V. huurt een bedrijfspand aan de Narvikw eg 14A en 14B te
Groningen.
De curator heeft de toegang tot het bedrijfspand laten blokkeren met een
zeecontainer zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het terrein en
het bedrijfspand. Gebleken w as namelijk dat de bestuurder, heer Sharafiab,
middels een andere B.V., te w eten Electrozon B.V., op naam van zijn zus,
gew oon verder ging met de activiteiten van Sunnxt B.V. Daarbij w erden
zaken uit de loods gebruikt en verbruikt die van Sunnxt B.V. w aren.

04-08-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is bij beschikking van 19 juli 2022 uitgesproken op verzoek
van Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, Stichting W ij Techniek,
Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek, Stichting Private Aanvulling W W
en W GA Metaal en Techniek en N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische
Bedrijfstakken.
De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het installeren van zonnepanelen.
Gefailleerde had één vaste opdrachtgever, Zonneplan B.V.
Zonneplan B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van
zonnepanelen. Zonneplan besteedt installatie van de zonnepalen uit aan
(lokale) installatiebedrijven, w aaronder Sunnxt B.V.
Op 27 juli 2022 heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de bestuurder
van de gefailleerde vennootschap. Volgens opgaaf van de gefailleerde is de
oorzaak van het faillissement de slechte w erkmoraal van de w erknemers.
De curator is voorlopig van oordeel dat de oorzaak gelegen is in w anbeleid
van de bestuurder. Op grote schaal w erden w erknemers zw art betaald,
geronseld in het AZC; er w as sprake van intimidatie en bedreiging van het
personeel.
Verder onderzoek zal nog plaats vinden.

04-08-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

04-08-2022
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
04-08-2022
1

Toelichting
Volgens informatie van de bestuurder zouden er geen w erknemers in dienst
zijn ten tijde van het uitspreken van het faillissement.
Op basis van de gegevens uit de loonadministratie van juni 2022 is aan de
w erknemers - voor zover mocht blijken dat er sprake is van een
arbeidsovereenkomst en deze nog niet is beëindigd – op 2 augustus 2022
schriftelijk het ontslag aangezegd.
De rechter-commissaris heeft op 29 juli 2022 toestemming verleend voor
aanzegging van het ontslag.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-8-2022

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Hiervan is geen sprake.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de door de gefailleerde gehuurde bedrijfsterrein aan de Narvikw eg 14A
en 14B te Groningen heeft de curator diverse activa aangetroffen. Er vindt
onderzoek plaats naar het eigendom van de activa. Om te voorkomen dat
onbevoegden het terrein en bedrijfspand betreden heeft de curator de
toegang laten blokkeren met een zeecontainer.
De curator heeft W aardemeester opdracht gegeven de aangetroffen activa te
taxeren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Dit is in onderzoek.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Dit is in onderzoek.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan lijkt geen sprake.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

04-08-2022
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Hiervan lijkt geen sprake.
Op datum faillissement is er een positief saldo aangetroffen op een rekening
bij de ING Bank. Op 27 juli jl. is door de ING Bank een bedrag van € 3.404,28
overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgaaf RDW staan er 2 voertuigen op naam van gefailleerde. De
leasecontracten zijn opgevraagd bij Volksw agen Pon Financial Services.

04-08-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op verzoek van de curator is door de rechter-commissaris een
afkoelingsperiode afgekondigd tot en met 1 september 2022.
De curator heeft de rechten van derden, die mogelijk op een deel van de
aanw ezige activa rust – in onderzoek.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

04-08-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren volgens opgaaf van de bestuurder reeds
gestaakt ten tijde van het uitspreken van het faillissement. Voortzetting of
doorstart is niet aan de orde.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

04-08-2022
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator kan (nog) niet onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht,
omdat enige boekhouding vooralsnog ontbreekt. De bestuurder is verzocht
de boekhouding te overleggen.

04-08-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn sinds oprichting in juli 2019 geen jaarrekeningen gedeponeerd.

04-08-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bestuurder is verzocht de boekhouding te overleggen.

04-08-2022
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Bestuurder deelde, nadat het bew ijs daarvan niet te ontkennen viel, mede
dat de activiteiten eind juni 2022 zijn voortgezet in een andere B.V.,
Electrozon B.V. De curator zal in de komende verslagperiode nog onderzoek
verrichten of en op w elke w ijze de bedrijfsmiddelen zijn overgenomen door
de nieuw e B.V.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de navolgende verslagperiode vindt nader onderzoek plaats.

04-08-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 142.112,00

04-08-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

04-08-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.448,00

04-08-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op basis van de huidige stand van zaken mag w orden aangenomen dat het
faillissement te zijner tijd zal w orden opgeheven w egens de toestand van de
boedel, dan w el vereenvoudigd kan w orden afgew ikkeld.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft nog geen crediteurenlijst van de bestuurder ontvangen.
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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
Onderzoek rechtmatigheid
o.a. in kaart brengen van de geldstromen, crediteuren en transacties
voor faillissement en onderzoek naar "voortzetting" in nieuw e B.V. voor
faillissement.
Inventarisatie crediteuren
Onderzoek eigendomsvoorbehoud
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

04-08-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2022

04-08-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

04-08-2022
1

