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Algemene gegevens
Naam onderneming
Reinders Posters B.V.
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Gegevens onderneming
Reinders Posters B.V.
Hamelandroute 92
Aalten

20-05-2020
1

info@reindersposters.com
w w w .reindersposters.com
0543-473409

Activiteiten onderneming
Productie, ontw erp en groothandel in poster- en postkaartartikelen,
reproducties, w anddecoratie- en aanverw ante artikelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 6.693.282,00

€ -139.338,00

€ 2.720.723,00

2018

€ 6.594.368,00

€ -187.935,00

€ 2.415.587,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Kolommenbalans 2019:
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Omzet:€ 5.909.751,95
Verlies € 353.949,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
60
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Boedelsaldo
€ 139.482,75
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Verslagperiode
van
22-4-2020
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t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

143 uur 6 min

totaal

143 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Totaal zijn in dit verslag 143,10 uren besteed, w aarvan door:
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de curator: 78,90 uren
mr. N.G. Cornelissen: 11,30 uren
mr. Y. Cenik: 24,40 uren
mv. M. Giezen: 16,60 uren
mv. M. van Vrouw erff: 11,90 uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Reinders Groep B.V. is een dochtervennootschap en één van de
w erkmaatschappijen van Reinders Europe B.V. Bestuurders van Reinders
Europe B.V. zijn Reinders Aalten Holding B.V., FBLS B.V. en H&C Future B.V.
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Voor een goed beeld van de volledige ondernemingsstructuur en
aandeelhouders zie het organogram in de bijlage (*).

1.2 Lopende procedures
Er is een procedure aanhangig bij de kantonrechter (Rechtbank Gelderland).
Gefailleerde is gedaagde partij. Eisende partij is de heer O. Epple, mede
aandeelhouder van Reinders Europe B.V., en voorheen ook w erkzaam binnen
de Reinders Groep als bestuurder en/of w erknemer. De status van dit laatste
en de financiële afw ikkeling daarvan zijn onderw erp van geschil. Er w as een
mondelinge behandeling gepland maar deze is geannuleerd.
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Inmiddels heeft de kantonrechter in een beschikking bepaald dat de eisende
partij de curator mag oproepen om de procedure over te nemen en in het
geding te verschijnen. De curator zal zich over dit laatste beraden en zal ook
nog onderzoeken of de beschikking van de kantonrechter w el juist is w ant
daar bestaan tw ijfels over.

1.3 Verzekeringen
De belangrijkste verzekeringen voor behoud van de activa zijn na
faillissement voortgezet en per 11 mei 2020 (datum doorstart: zie verderop)
alsnog beëindigd. De vooruitbetaalde premie zal w orden gerestitueerd en
toekomen aan de boedel.

20-05-2020
1

1.4 Huur
De onroerende zaak (kantoren, bedrijfshallen) w erd (onder)gehuurd van
Reinders Europe B.V. Deze huurt op haar beurt van de eigenaar, Reinders
Aalten Holding B.V. De huurovereenkomst is per 11 mei 2020 (datum
doorstart: zie verderop) met w ederzijds goedvinden beëindigd. De
huurpenningen over de periode 22 april (datum faillissement) tot 11 mei 2020
zijn boedelschuld.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Reinders Posters B.V. w as de spil van het concern. De machines, de
voorraden, de mensen, de design afdeling en een groot deel van de (IE)
rechten w aren in deze vennootschap ondergebracht. De overige
zustervennootschappen zijn verkoopondernemingen.
Na een kleine opleving rond het jaar 2014, toen Reinders Posters B.V. zich naast de traditionele postermarkt - ook ging begeven op de
w anddecoratiemarkt, zijn er daarna w eer verliesgevende jaren gew eest. In
2017 is het concern doorgelicht door ROS Management Regie en zijn er
allerlei aanbevelingen gedaan en ook opgevolgd (verlagen directie fee, meer
samenw erken met Tsjechische leverancier en zakenpartner (MF) op het
gebied van voorraadbeheer om vaste kosten in Nederland te verlagen, meer
differentiatie in producten, etc.). In het kader van deze reorganisatie zijn
toen ook 5 of 6 mensen afgevloeid. Dit heeft allemaal niet mogen baten. Er is
w el sprake gew eest van een kostenreductie maar onvoldoende voor een
belangrijke verbetering van het resultaat. Daarbij speelde ook mee dat de
beoogde omzet niet w erd gehaald vanw ege hevige concurrentie op de
w anddecoratiemarkt. Deze markt kent lagere marges dan de postermarkt en
de productie is arbeidsintensiever.
Desondanks had het bestuur w el het vertrouw en dat de omzet op de
Nederlandse en Duitse markt tenminste stabiel zou kunnen blijven. De
oplossing zou dan uiteindelijk moeten zijn dat de kosten flink omlaag zouden
gaan om zo toch w eer tot een gezonde en w instgevende exploitatie te
komen. De sleutel daarvoor lag en ligt volgens het bestuur in het uiteindelijk
volledig overhevelen van het logistieke proces van voorraadbeheer,
w arehousing en handling (verpakking), etc. naar de Tsjechische (externe)
partner. De externe kosten zouden daardoor stijgen (hogere facturen van
MF) maar daar zou tegenover staan een nog veel grotere besparing op de
vaste kosten in Nederland. Daar zou dan alleen directie- en kantoor/office
achterblijven alsmede de designafdeling. De rest van het personeel zou dan
in het kader van een reorganisatie moeten afvloeien. Inmiddels liep begin dit
jaar al zo'n 60/70% van de productie qua magazijn en distributie
rechtstreeks via Tsjechië.
Het bestuur geeft aan dat zij niet de kans heeft gekregen om deze beoogde
reorganisatie op een natuurlijke w ijze te voltooien en in Nederland verder af
te schalen. Vanaf maart is vanw ege de corona problematiek ineens meer dan
80% van de omzet w eggevallen (bouw markten Duitsland zijn bijv. belangrijke
afnemers), hetgeen direct tot liquiditeitsproblemen heeft geleid. De ING bank
w ilde niets meer doen - Reinders Groep stond al onder bijzonder beheer - en
de holding beschikte niet meer over middelen om aanvullend te financieren
(vordering holding is ca. 1,1 miljoen euro). Er is nog w el aanspraak gemaakt
op steunmaatregelen (w aaronder NOW ) maar er w as geen houden meer
aan.
Uiteindelijk heeft het bestuur surseance van betaling aangevraagd omdat er
op korte termijn geen unaniem AVA besluit te realiseren w as. De curator
heeft kort na de eerste inventarisatie de rechtbank verzocht het faillissement
uit te spreken.

20-05-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
62
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Toelichting
34 vaste w erknemers
28 flexkrachten (oproepkrachten)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-4-2020

62

totaal

62

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie personeelsbestand
Infobijeenkomst personeel
Ontslag personeel (toestemming rc. + brief)
UW V bijeenkomst
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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

Inventaris, rollend materieel en overig

€ 197.500,00

totaal

€ 197.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
20-05-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft een bedrag van € 47.500,00 opgeëist bij de pandhouder in
verband met de (voorlopige) fiscale schuldpositie. De afspraak met de
pandhouder is dat als de vordering van de fiscus hoger blijkt te zijn er
aanvullend zal w orden afgedragen.

20-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie en verkooponderhandelingen
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden posters en w anddecoratie artikelen

€ 250.000,00

totaal

€ 250.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is door de pandhouder geen boedelbijdrage betaald, omdat de curator na
faillissement de exploitatie nog een aantal w eken heeft voortgezet en daarbij
gebruik gemaakt is van een deel van de aanw ezige voorraad. E.e.a. is met
elkaar verrekend.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, taxatie en verkooponderhandelingen
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 27.500,00

Vrachtw agen Mercedes*

€ 27.225,00

Banksaldo**

€ 68.000,00

totaal

Toelichting andere activa

€ 122.725,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
*
De vrachtw agen w as geleased (operational lease) van Mercedes Financial
Services. Kort voor faillissement w as de looptijd verstreken en had
gefailleerde een deal gemaakt met de leasemaatschappij dat zij het object
voor € 23.625,25 (incl. BTW ) kon overnemen. Tegelijkertijd had zij geregeld
dat zij het object w eer kon doorverkopen aan een derde/inkoper voor €
27.225,00. W él moest de vrachtw agen eerst nog gerepareerd w orden:
kosten € 438,23.
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Na taxatie van het object en met toestemming van de rechter-commissaris
heeft de curator uitvoering gegeven aan deze deal. Dit heeft de boedel een
bate opgeleverd van € 3.161,52.
**
Het gaat hier om een eerste voorschot op grond van de NOW (Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging W erkgelegenheid). Deze is op de dag van de
voorlopige verlening van de surseance van betaling binnengekomen op de
betaalrekening van gefailleerde bij de ING Bank en door de bank verrekend
met het debetsaldo. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat dit
geen verpande vordering kan betreffen, zodat de bank ook niet bevoegd w as
te verrekenen. ING bank heeft het bedrag op verzoek van de curator
overgeboekt naar de faillissementsrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verkooponderhandelingen
Contact en overleg bank over NOW uitkering
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren Reinders Posters B.V.

€ 804.000,00

totaal

€ 804.000,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan de ING Bank en ING Commerce Finance
(eerste pandhouder) en Reinders Aalten Holding B.V. en Reinders Europe B.V.
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De ING Bank heeft de debiteuren vrij gegeven aan Reinders Aalten Holding
B.V. en Reinders Europe B.V. die deze debiteuren verder zullen incasseren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg en afstemming met ING en Reinders Groep.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 294.042,00
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Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank en ING Commerce Finance hebben gezamenlijk - onder meer maar
niet uitsluitend van gefailleerde - te vorderen € 294.042,00.
Reinders Aalten Holding B.V. heeft van Reinders Europe B.V. te vorderen €
944.884,00;
Reinders Europe B.V. heeft van gefailleerde te vorderen € 1.117.455,000;
Gefailleerde is mede aansprakelijk voor de schuld van Reinders Europe B.V.
aan Reinders Aalten Holding B.V.

5.2 Leasecontracten
Vrachtw agen Mercedes (operational lease). Zie ook 3.8.
Overige leasecontracten (nog uit te zoeken)

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank en ING CF beschikken op basis van een compte joint- en medeaansprakelijkheidsfinanciering over meer dan voldoende zekerheden. Deze
bestaan niet alleen uit een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, de voorraden
en de debiteuren van gefailleerde maar ook uit een pandrecht op de
debiteuren van andere w erkmaatschappijen (GmbH en 24H B.V.) en een recht
van hypotheek op het bedrijfs OG.
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ING heeft met de in rang achter haar komende (interne) pandhouders
Reinders Aalten Holding B.V. en Reinders Europe B.V. afgesproken dat zij een
stapje terug zou doen. Over de voorw aarden w aaronder hebben zij zelf
afspraken gemaakt. ING heeft afstand gedaan van haar pandrechten op de
activa van gefailleerde, zodat Reinders Aalten Holding B.V. en Reinders
Europe B.V. hun pandrechten konden uitw innen.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich meerdere partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud op
de door hen geleverde voorraad. Met de koper van de activa (zie verderop
onder 6) is afgesproken dat zij dit verder afw ikkelen en de boedel ter zake
zal vrijw aren.
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie 3.6

20-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact en overleg ING Bank
Contact en overleg (intercompany) pandhouders
Beoordelen zekerheidsdocumentatie
Overleg en afstemming over verkoop activa

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

20-05-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is per datum faillissement - met toestemming van de
rechter-commissaris- op beperkte schaal voortgezet. Daarbij is gebruik
gemaakt van een groot deel van het personeel en een deel van de verpande
voorraad (zie hiervoor onder 3). De operationele kosten w aren daarentegen
beperkt, zodat er ten gunste van de boedel een substantiële bate is
gerealiseerd.
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6.2 Financiële verslaglegging
Er is vooraf een exploitatieprognose gemaakt: grofw eg € 15.000,00 omzet
per w eek. Er is van 22 april t/m 8 mei doorgew erkt. Per 11 mei heeft de koper
(zie hierna onder 6.4) de exploitatie overgenomen. Het w erkelijke
exploitatieresultaat over de boedelperiode is nog niet in beeld. De volgende
keer zal hier verslag over w orden gedaan.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg bestuurders, ING Bank en andere pandhouders en rechtercommissaris
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa (bedrijfsmiddelen, voorraden en goodw ill) zijn verkocht aan
Reinders Aalten Holding B.V. Omdat zij op grond van een afspraak met de ING
Bank als eerste pandhouder kon optreden heeft zij een groot deel van de
koopsom met haar vordering op gefailleerde kunnen verrekenen. De koper
heeft per 11 mei 2020 de activa overgenomen en zal samen met de andere
niet gefailleerde vennootschappen - al dan niet door inbreng van de activa in
een andere/nieuw e vennootschap - een doorstart maken.
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6.5 Verantwoording
De activa zijn vooraf getaxeerd en de rechter-commissaris heeft e.e.a.
getoetst. De zekerheidsrechten, die een gedeeltelijke verrekening mogelijk
maakten, zijn door de curator getoetst en in orde bevonden.
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6.6 Opbrengst
€ 475.000,00
Toelichting
Zie hiervoor onder 3.
De koopsom voor de bedrijfsmiddelen is voor een groot deel verrekend en
vooralsnog is een bedrag van
€ 47.500,00 betaald vanw ege het bodemvoorrecht van de fiscus.
De koopsom voor de voorraden is volledig verrekend.
De koopsom voor de goodw ill ad € 27.500,00 is betaald.
Totaal ontvangen door de boedel: € 75.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Overleg en afspraken bestuurders
Overleg pandhouders
Inventarisatie, taxatie en verkooponderhandelingen
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

20-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend. De fiscus heeft w el reeds een voorlopige opgaaf gedaan
van de openstaande vordering loonheffingen over februari en maart 2020
van € 65.240,00. Deze vordering is nog niet door haar ingediend. Er volgt
echter ook nog een BTW teruggaaf over het laatste tijdvak vóór faillissement.
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
61
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 283.626,21
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren
Verificatie van ingediende vorderingen
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer O. Epple
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9.2 Aard procedures
Kantongerechtsprocedure (arbeidsrechtelijk geschil).
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9.3 Stand procedures
Zie 1.2
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9.4 Werkzaamheden procedures
Eerste beoordeling stand van zaken.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Vervolg inventarisatie
Financiële afw ikkeling exploitatie boedelperiode
Afw ikkeling doorstart
Procedure kantonrechter
Rechtmatigheidsonderzoek
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
20-8-2020

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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