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Algemene gegevens
Naam onderneming
BigSolar Friesland B.V.

26-01-2022
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel handelsregister bij de Kamer van Koophandel ging het
om de volgende activiteiten:
Het inkopen-, verkopen en operationeel leasen van fotovoltaïsche installaties
(PV-installaties) primair aan particuliere huizenbezitters in de provincie
Friesland, het leveren van licht-emitterende diodes lampen (LED lampen) en
smart monitoringsoplossingen om besparingen casu quo bew ustw ording van
energieverbruik te creëren.
In de praktijk komt het erop neer, dat BigSolar bij een tw eetal instellingen
financiering had. Vervolgens heeft BigSolar bij particulieren
zonnepaneleninstallaties aangebracht, w elke particulieren een huurbedrag per
maand betaalden. Met deze huurbetalingen zou de financiering w orden
afgelost en de rente w orden betaald, en op deze w ijze zou er een
verdiencapaciteit voor de onderneming ontstaan. De opzet w as om zoveel
mogelijk particulieren te benaderen, w aarbij men dacht in getallen van
duizenden.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

26-01-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

26-01-2022
1

Boedelsaldo
€ 1.544,70

26-01-2022
1

€ 2.693,76

25-04-2022
2

€ 4.969,68

21-07-2022
3

Verslagperiode
van
28-12-2021

26-01-2022
1

t/m
23-1-2022
van
24-1-2022

25-04-2022
2

t/m
20-4-2022
van
21-4-2022

21-07-2022
3

t/m
13-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 36 min

2

15 uur 36 min

3

5 uur 42 min

totaal

44 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
BigSolar Friesland B.V. is eigenlijk een bedrijf dat nooit echt van de grond is
gekomen. BigSolar Friesland had 2 financiers w elke zonne-installaties bij
particulieren financierde, w elke particulieren een maandelijkse lage huur
betaalde voor een zeer lange huurperiode van 15 of 17 jaar.

26-01-2022
1

De afgelopen jaren w erd slechts een omzet van ongeveer € 20.000,- behaald
met BigSolar Friesland. Deze omzet w as onvoldoende om aan de
financieringsverplichtingen te kunnen voldoen, laat staan om een directeur een
salaris te kunnen betalen. Dit is dan ook de reden gew eest dat er een eigen
aanvraag is ingediend, in samenw erking met de Triodos Bank.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-01-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De onderneming had geen kantoor, en verder geen kantoorartikelen, althans
activa die normale kantoren w el hebben. Feitelijk zijn de bedrijfsmiddelen een
26-tal zonnepaneleninstallaties, bij diverse particulieren in Friesland. Deze
bedrijfsmiddelen zijn echter onverkoopbaar, althans alleen verkoopbaar aan
de betreffende particulieren, omdat de restw aarde van gebruikte
zonnepanelen te verw aarlozen is.

26-01-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Met toestemming van de rechter-commissaris w orden de w erkzaamheden van
de onderneming voortgezet. Dit is natuurlijk logisch: de prestatie is reeds
verricht - het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie - en de curator hoeft
feitelijk niets te doen om de prestatie te blijven verrichten. Dit brengt met zich
mee dat voorlopig de mededeling aan de particulieren is gedaan, dat de
curator de onderneming voortzet.

26-01-2022
1

In het vorige kw artaal heeft de curator kenbaar gemaakt, dat hij feitelijk niets
hoeft te doen om de prestatie - het verhuren van de zonnepanelen - te blijven
verrichten. De praktijk w ijst echter anders uit. Natuurlijk hebben de huurders
de nodige vragen over de toekomst en de service die verleend w ordt bij de
zonnepanelen. De meeste contracten lopen namelijk door tot 2032, hetgeen
nog een periode is van 10 jaar. De curator kan al deze vragen niet
beantw oorden, en ten deze ook geen garanties verstrekken. W el is het een
gegeven dat nagenoeg alle zonnepaneleninstallaties w erkzaam zijn, en de
feitelijke technische klachten vallen mee. Niettemin is de begeleiding van de
huurders bij dit faillissement intensiever dan verw acht.

25-04-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is op de hoogte van een debiteurenlijst voor een bedrag van
ongeveer € 12.000,=. Deze debiteuren betreffen echter voormalige klanten
w aarbij de zonnepaneleninstallatie niet w erkte. De kans is ook groot dat deze
debiteurenpost oninbaar is.

26-01-2022
1

De curator zal verder geen actie ondernemen ten opzichte van de debiteuren.
De lijst is eenvoudigw eg niet accuraat, en dit komt ook voort uit terechte
klachten uit het verleden.

25-04-2022
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

26-01-2022
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De Triodos Groenfonds N.V. heeft een vordering van € 180.396,07, en de
Triodos Bank N.V. een vordering van € 37.951,65.

Toelichting vordering van bank(en)
Per abuis heeft de curator in het vorige verslag niet kenbaar gemaakt, dat
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy ook een vordering heeft van € 94.083,-. Deze
vordering is inmiddels op de lijst van concurrente crediteuren geplaatst.
Inmiddels heeft de eerste facturatieronde plaatsgevonden door Finance
Matters, het bureau dat door de curator is ingeschakeld, en in het verleden
ook de facturatie verzorgde. De eerste termijn is in een termijn van vier
maanden gefactureerd, en de opvolgende facturatie zal maandelijks
geschieden. De factuur is op naam van het faillissement gesteld, alsmede de
bankgegevens van het faillissement w ordt op de factuur gesteld.
Voor het overige ontvangt de curator natuurlijk de nodige e-mails en
telefoontjes, met betrekking tot de toekomst. Helaas kan hieromtrent nog
geen antw oord w orden gegeven, hetgeen sommige huurders enigszins
ongerust maakt.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

25-04-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Triodos Bank heeft een pandrecht op de roerende zaken, vordering,
projectcontracten, saldi van derde banken en een pandrecht op aandelen.

26-01-2022
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft een bespreking gehad met Bijzonder Beheer van de Triodos
Bank. Tijdens deze bespreking zijn afspraken gemaakt die thans w orden
vastgelegd. Deze afspraken houden in, dat enerzijds natuurlijk de materiële
installatie een w aarde vertegenw oordigd, maar anderzijds ook het contract, te
w eten uitgestelde lease-, althans huurtermijnen. Bij een eventuele verkoop
aan een derde zal rekening w orden gehouden met deze verhouding.

26-01-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris zal de curator de exploitatie van
de onderneming voortzetten. In de kern is deze exploitatie w einig intensief: de
installaties w erken, en de curator hoeft verder geen activiteiten te ontplooien.
Het enige dat dient te geschieden is de facturatie, w elke facturatie is
uitbesteed aan een derde.

26-01-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal bijhouden in een administratief overzicht w at de omzet is, en
w elke kosten er gemaakt w orden voor de exploitatie.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

26-01-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden van de curator zullen bestaan uit het factureren van de
huurtermijnen, contacten met de huurders en het oplossen van eventuele
problemen met de zonnepaneleninstallaties.

26-01-2022
1

De verw achting is aanw ezig dat de curator zo nu en dan service dient te
verlenen. De curator hoopt dat de huurders hun huur tijdig en keurig betalen,
zodat ten deze een bedrag kan w orden gereserveerd voor het verrichten van
service.

25-04-2022
2

Het komende kw artaal zal de curator hanteren om te controleren of iedere
huurder zijn huur betaald. Mocht dit niet zo zijn, zal de curator met de huurder
gaan communiceren dat dit toch echt het geval dient te zijn.
W anneer dit op orde is, zal de curator w ederom diverse installatiebedrijven
aanschrijven met als propositie de koop van de zonnepanelen uit de boedel.
De curator heeft al meerdere bedrijven benaderd, maar gelet op het feit dat
installatiebedrijven het momenteel erg druk hebben, is er geen concrete
interesse. Dit brengt met zich mee dat de curator vooralsnog het bedrijf zal
voortzetten.
Zoals in het vorige verslag kenbaar gemaakt, zet de curator het bedrijf voort.
In de kern is dit eenvoudig, omdat de curator geen activiteit behoeft te
ontplooien. Niettemin zijn het afgelopen kw artaal een tw eetal klachten
binnengekomen over de installatie, klachten die de curator niet 1, 2, 3 kan
verhelpen. Het gevolg van deze klachten is w eer, dat de betreffende klant
niet langer bereid is de huur te betalen, zodat ten deze de betreffende klant
extra aandacht verdient en afspraken gemaakt moeten w orden.
Vanzelfsprekend heeft de curator een aantal bekende installatiebedrijven
benaderd, maar allen geven aan niet geïnteresseerd te zijn. Immers het
verdienmodel is vrij kw etsbaar, er zijn klachten over de installaties, en
installatiebedrijven hebben hun handen vol met w erk op dit moment. Beter
gezegd: er zijn grote personeelstekorten in de installatiew ereld, en men zit
juist te w achten op minder w erk, in plaats van meer w erk.
De curator zal dan ook moeten roeien met de riemen die die heeft, en
fatsoenlijk om te gaan met klachten. De curator hoopt op begrip van de
klanten gelet op de situatie, hetgeen de meeste klanten ook hebben.

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

21-07-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voor zover de curator op dit moment kan nagaan, is voldaan aan de
boekhoudplicht. De boekhouding is geheel digitaal.

26-01-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

26-01-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-01-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

26-01-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

26-01-2022
1

De curator heeft op dit moment geen signalen van onbehoorlijk bestuur. Er is
een duidelijke reden van het faillissement, en deze reden is dat de
verw achtingen achterbleven bij de realiteit.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Op dit moment heeft de curator geen rechtshandeling aangetroffen w elke valt
aan te duiden als Paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

26-01-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.790,00

26-01-2022
1

€ 6.149,00

25-04-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

25-04-2022
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 94.083,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

25-04-2022
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende maanden zijn best doen, om de contracten te
verkopen aan een derde. Deze derde zal dus een installateur moeten zijn,
w elke verstand heeft van zonnepanelen. Het aanbod van de curator kan
aantrekkelijk zijn, omdat de huurovereenkomsten nog minimaal 10 jaar duren.

26-01-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator heeft op dit moment geen indicatie, maar hij streeft ernaar het
faillissement begin 2023 op te heffen.

26-01-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

21-07-2022
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