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Algemene gegevens
Naam onderneming
Laine Bonnet B.V. Overige handelsnamen: Limits Beyond, Sjaalsenmeer.com

26-05-2020
1

Gegevens onderneming
Laine Bonnet B.V., Compagniew eg 7, 3771 NH Barneveld, KvK nummer:
08136064

26-05-2020
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in modeaccessoires, zoals sjaals, riemen en tassen.

26-05-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 412.048,00

2019

€ 408.045,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -24.951,00

€ 60.304,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over 2019 is nog niet samengesteld. Het resultaat zal
vergelijkbaar zijn met het verlies over 2018.

Gemiddeld aantal personeelsleden

26-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

26-05-2020
1

Boedelsaldo
€ 17.893,40

26-05-2020
1

€ 22.797,01

31-08-2020
2

€ 29.508,94

26-11-2020
3

€ 9.080,27

25-02-2021
4

€ 7.581,64

25-05-2021
5

€ 8.599,63

24-08-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-4-2020

26-05-2020
1

t/m
25-5-2020
van
26-5-2020

31-08-2020
2

t/m
26-8-2020
van
26-10-2020

26-11-2020
3

t/m
26-10-2020
van
26-11-2020

25-02-2021
4

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

25-05-2021
5

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

24-08-2021
6

t/m
23-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 33 min

2

15 uur 27 min

3

9 uur 30 min

4

3 uur 9 min

5

0 uur 54 min

6

1 uur 18 min

totaal

64 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en aandeelhouder: Happy Mountain Holding B.V., KvK nummer:
08178905
Bestuurder en aandeelhouder Happy Mountain B.V.: G. Bleijenberg

26-05-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen lopende procedures

26-05-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

26-05-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst van het kantoor met magazijn aan de Compagniew eg 7
te Barneveld is opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn ex art. 39 Fw
van 3 maanden tegen 28 juli 2020.

26-05-2020
1

Het bedrijfspand is inmiddels w eer aan verhuurder ter beschikking gesteld.

31-08-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De onderneming heeft de afgelopen jaren steeds een beperkt verlies geleden,
zodat het eigen vermogen inmiddels negatief w as gew orden (€ - 89.036 per
ultimo 2018). De Holding verschafte via een rekening-courant krediet steeds de
benodigde financiële middelen. De corona crisis heeft de hoop om het resultaat
structureel te verbeteren w eggenomen. De verkopen voor de najaarscollectie
bleven duidelijk achter en daarbij komt ook de onzekerheid over de afname
omdat de modebranche in een onzekere fase verkeert. Dit heeft de DGA doen
besluiten het faillissement aan te geven.

26-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

26-05-2020
1

Toelichting
Een medew erkster voor de administratie en een medew erker voor de verkoop
(samen met de dga).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

26-05-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-4-2020

2

Na toestemming van rechter-commissaris

totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoor- en magazijninrichting

€ 4.038,64

totaal

€ 4.038,64

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Het betreft een doorsnee kantoorinrichting. In het magazijn bevinden zich
diverse stellingen.

26-05-2020
1

De veilingopbrengst heeft onder aftrek van de veilingkosten € 4.038,64
bedragen.

26-11-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op de bedrijfsmiddelen rust geen pandrecht, zodat het bodemvoorrecht van de
fiscus op verpande zaken geen rol speelt.

26-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Getracht zal w orden deze bedrijfsmiddelen te verkopen.

26-05-2020
1

De bedrijfsmiddelen zijn via een internetveiling door BVA verkocht. De
afrekening van de veiling moet nog plaatsvinden. Het netto geboden bedrag
ligt iets boven de € 4.000,-

31-08-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad sjaals en andere modeaccessoires
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op deze voorraad rust het pandrecht van Happay Mountain BV, als zekerheid
voor het krediet in rekening- courant. De nog aanw ezige voorraad zal door de
pandhouder zelf w orden verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Saldo bankrekening

€ 9.405,69

Goodw ill

€ 907,50

Kas
totaal

Boedelbijdrage

€ 60,00
€ 10.373,19

Toelichting andere activa

€ 0,00

26-05-2020
1

Toelichting andere activa
Er zijn diverse contacten gelegd met ondernemingen met een soortgelijke
activiteit als Laine Bonnet BV om de goodw ill (klanten bestand en
orderportefeuille) te verkopen. Dat heeft geen resultaat gehad. Uiteindelijk
heeft een ex w erknemer besloten voor zichzelf te beginnen en is aan hem
verkocht de orderportefeuille en het klantenbestand voor € 907,50 incl. BTW .

3.9 Werkzaamheden andere activa

31-08-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Opbrengst debiteuren verslagperiode 6

€ 967,99

Opbrengst debiteuren verslagperiode 5

€ 150,00

Opbrengst debiteuren verslagperiode 2

€ 3.161,65

Debiteuren per datum faillissement

€ 18.898,28

Opbrengst debiteuren verslagperiode 3 + 4
totaal

Boedelbijdr.

€ 8.397,25
€ 3.635,09

€ 18.898,28

€ 16.311,98

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op de debiteuren rust geen pandrecht, zodat de betalingen aan de boedel ten
goede komen. De debiteuren zijn aangeschreven en tot op heden is
ontvangen een bedrag ad € 8.397,25. Met afnemers die het financieel moeilijk
hebben vanw ege de crisis, zal een regeling w orden nagestreefd.

26-05-2020
1

Het incasseren van de vorderingen verloopt vanw ege de coronacrisis vrij
moeizaam. Aan debiteuren staat thans nog open een bedrag ad € 7.339,38.
De incassering w ordt nog voortgezet.

31-08-2020
2

Aan debiteuren staat thans nog open een bedrag van circa € 3.500,00. Met
een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen.

26-11-2020
3

Een debiteur w aarvan te vorderen een bedrag ad € 1.930,07, is gefailleerd.
Het vervolgens nog aan debiteuren openstaande bedrag is ca € 1.500,-.

25-02-2021
4

Met één debiteur is een betalingsregeling getroffen van € 50,- per maand, die
goed w ordt nagekomen. Naar verw achting zullen over zes maanden de nog
openstaande vorderingen zijn betaald.

25-05-2021
5

Het alsnog te incasseren bedrag bedraagt thans ongeveer € 300,-. Dit zal in
de komende verslagperiode w orden afgerond.

24-08-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De holding Happy Mountain heeft een rekening-courant krediet verstrekt en
heeft uit dien hoofde te vorderen een bedrag ad € 127.000. De holding heeft
aldus als financier van Laine Bonet BV gefunctioneerd.

26-05-2020
1

5.2 Leasecontracten
In operational-lease w aren 2 auto's aanw ezig. De leasecontracten zijn
beëindigd en de auto's zijn teruggenomen.

26-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
In de kredietovereenkomst met de holding (zie hiervoor onder 5.1) is
bedongen als zekerheid pandrecht op bedrijfsmiddelen, voorraad en
debiteuren.

26-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Happy Mountain neemt als pandhouder een separatistenpositie in.
Overeengekomen is dat het pandrecht alleen w ordt erkend met betrekking tot
de voorraad en voor het overige afstand hiervan w ordt gedaan. Zie voor een
toelichting hierna onder 7. De voorraad zal door de pandhouder zelf w orden
verkocht. De opbrengst van de overige activa valt in de boedel.

26-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle voorraad is betaald. Eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing

26-05-2020
1

5.6 Retentierechten
n.v.t

26-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-05-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is per datum faillissement gestaakt. Een voortzetting is niet
aan de orde.

26-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Diverse branche genoten zijn benaderd voor een mogelijke doorstart met
overname van de orderportefeuille voor de najaarscollectie. Deze
orderportefeuille beloopt € 190.000,-. Tot op heden heeft dit nog niet tot een
transactie geleid.

26-05-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is tot datum faillissement goed bijgehouden.

26-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekeningen tot en met het boekjaar 2018 zijn tijdig gedeponeerd.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

26-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier is nog geen onderzoek naar gedaan.

26-05-2020
1

De vennootschap is opgericht in 2005 zodat een vordering tot volstorting
(indien aanw ezig) is verjaard.

31-08-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

26-05-2020
1

Toelichting
Er zijn geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

26-05-2020
1

Toelichting
Kort voor het faillissement is een pandrecht gevestigd door de holding op de
activa en zijn kosten van advocaat en accountant betaald. Over het mogelijk
paulianueze karakter van deze rechtshandelingen is een
vaststellingsovereenkomst gesloten: ter voorkoming van een geschil is het
pandrecht op de voorraad erkend en Happy Mountain heeft afstand gedaan
van het pandrecht op de overige activa.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Behoudens de hiervoor genoemde mogelijk paulianeuze rechtshandelingen zijn
er tot op heden geen aanw ijzingen voor onregelmatigheden. Hier zal nog
verder onderzoek naar w orden gedaan.

26-05-2020
1

Er zijn verder geen aanw ijzingen dat er sprake is gew eest van onbehoorlijk
bestuur en/of paulianeuze handelingen.

31-08-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.317,93
Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend van:
Loonvordering: € 9.474,70
Premie w g-deel: € 1.843,23

8.2 Pref. vord. van de fiscus

26-11-2020
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.119,00

26-05-2020
1

Toelichting
Betreft Loonheffing
€ 23.207,00

31-08-2020
2

Toelichting
De vordering van de belastingdienst bedraagt tot op heden:
Loonheffing: € 4.238,00
Omzetbelasting: € 18.969,00
€ 77.350,00

26-11-2020
3

Toelichting
De vordering van de belastingdienst bedraagt tot op heden:
Loonheffing: € 4.238,00
Omzetbelasting: € 73.112,00

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er zal nog een vordering w orden ingediend voor de overgenomen
loonverplichtingen op basis van de loongarantieregeling.
€ 9.070,33

26-05-2020
1

26-11-2020
3

Toelichting
Door het UW V is een preferente vordering ingediend van:
Loonvordering: € 7.593,50
Premie w g-deel: € 1.476,83

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

26-05-2020
1

6

31-08-2020
2

7

26-11-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 64,94

26-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden is 1 vordering ingediend. Volgens de administratie is het totaal
bedrag aan concurrente crediteuren € 960,-. De meeste lasten zijn tot aan
faillissement betaald. Happy Mountain zal na uitw inning van het pandrecht op
voorraad de grootste schuldeiser zijn voor het (restant van) het verstrekte
krediet in rekening-courant.
€ 137.725,73

31-08-2020
2

€ 145.305,86

26-11-2020
3

€ 146.066,40

24-08-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is op dit moment nog niet goed in te schatten.

26-05-2020
1

Naar verw achting zal dit faillissement w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten.

26-11-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

26-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Na taxatie zal w orden bekeken of een verkoop van de bedrijfsmiddelen zinvol
is.
De debiteuren zullen zoveel als mogeljk w orden geïnd.
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden afgerond.

26-05-2020
1

Het verder incasseren van de debiteuren.

26-11-2020
3

Het verder incasseren van de debiteuren.

25-02-2021
4

Incassering van de debiteuren.

25-05-2021
5

Incassering van de debiteuren.

24-08-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment nog niet in te schatten.

26-05-2020
1

Tegen het einde van de komende verslagperiode.

24-08-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
24-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

24-08-2021
6

