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Personeel gemiddeld aantal 

Saldo einde verslagperiode 

Activiteiten onderneming 

Omzetgegevens 

PT c.s. maken allen onderdeel uit van het Present Time concern. Binnen deze 

groep zijn  FT  en PT Holding houdstermaatschappijen waarin geen bijzondere 

activiteiten worden ontplooid. De ondernemingsactiviteiten worden gedreven 

binnen PT. Volgens het uittreksel uit het handelsregister is PT een groothandel 

in glas, porselein en aardewerk en houdt zij zich bezig met de import en export 

in moderne binnenhuiskunst, klein-meubelen en verlichtingsartikelen, 

geschenkartikelen, representatie geschenken en klokken. PT is een groothandel 

voor woningdecoraties. GWL drijft het, aan PT gelieerde, logistiek 

distributiecentrum in Emmen. De productie vindt plaats in voornamelijk China, 

waarna de artikelen naar Nederland worden verscheept en via het 

distributiecentrum worden verspreid over verschillende buitenlandse branche 

offices.  

FT,  PT Holding, PT 	 GWL 

2012 24.609.952,-- 	 2012: C 2.908,435,-- 

2013 19.831.970,-- 	 2013: C 2.534.121,-- 

2014 13.392.479,-- 	 2014: C 1.891.437,-- 

FT, PT Holding, PT 	 GWL 

23 	 15 

Verslagperiode 
	 10-11-2015 [althans de datum van de respectieve faillissementen] tot en met 

8-1-2016 

Bestede uren in verslagperiode 
	mr. J.A. van der Meer: 158:42 uren 

Curator 
	 mr. C.A.M. de Bruijn: 92 uren 

Bestede uren totaal curator 
	 mr. J.A. van der Meer: 158:42 uren 

mr. C.A.M. de Bruijn: 92 uren 

Bestede uren in verslagperiode 
	

36:42 uren 

Faillissementsmedewerker 

Bestede uren 
	

36:42 uren 

faillissementsmedewerker totaal 



Vanol B.V. 
J.W.L. Van 
0Iphen 

J.W.L. van 
Oinhcm 

Ten Management 
B.V. 

Vanol B.V. 
Mapama B.V. 

AML Holland 

Future Times B.V. 
Ten Management 
B.V. 

PT Holding B.V. 
Ten Management 
B.V. 

Green Whale Logistics B.V. 
Michel  Oosterveen  

Ten Ventures IX B.V. 
Ten Management 
BV. 

Laarend B.V. 

Present Time B.V. 
PT Holding B.V. 

Present Time Sari 

	-••• 

. INVENTARISATIE 

Present Time China 

Present Time UK Ltc 

Present Time GmbH 

1.2 Winst en PT/PT Holding 

verlies 2013 € 9.717.619,-- 

2014 €2.309.050,-- 

2015 

1.3 Balanstotaal  PT/PT Holding 

2013 C 13.618.368,-- 

2014 C 9.885.260,-- 

2015 

Present Time S.R.L. 

Present time [HK] Ltd 

Present Time Inc. 

Present Time Trading Ltd 

FT GWL 

n.v.t. -/- C 178.549,-- 

C 22.447,-- € 328.617,-- 

€47.872,-- 

FT GWL 

C 4.512.377,-- C 985.993,-- 

C 3.543.349,-- C 765.725,-- 

1.1 Directie en 

organisatie 



14 Lopende procedures 	 Niet van toepassing 

Gedurende de periode dat de activiteiten ter bevordering van een optimaal 

doorstart resultaat, op een laag pitje gecontinueerd werden, zijn de in dat 

kader relevante verzekeringen gecontinueerd. Inmiddels zijn alle lopende 

verzekeringen beëindigd. 

PT huurde van Stichting Achmea  Dutch  Office fund het pand aan de 

Transistorstraat 24 te Almere. 

PT huurde van Brivec B.V. de bedrijfsruimte gelegen te Emmen aan de 

Kapitein Grantstraat 1. 

PT huurde van een drietal verhuurders expositieruimte. 

De diverse huurovereenkomsten zijn met inachtneming van de kortst 

mogelijke opzegtermijn opgezegd en vervolgens in onderling overleg 

beëindigd met ingang van 3 december 2015. 

De bestuurders van het PT concern hebben aangegeven dat de volgende 

omstandigheden en feiten de faillissementen van PT c.s. veroorzaakt 

hebben: 

> Een noodzakelijke herstructurering die in 2014 en 2015 heeft plaats 

gevonden heeft meer tijd en geld gekost dan was voorzien; 

> De buitenlandse verkoopkantoren functioneren onvoldoende, 

waardoor de omzetten sterk zijn achtergebleven bij de prognoses; 

> Omzetten blijven achter zodat er onvoldoende cash is om de 

benodigde goederen in te kopen en voorraden op peil te brengen, 

hetgeen de verkopen belemmert; 

> De US dollar koers eind 2014/begin 2015 is onvoorzien gestegen 

waardoor de inkopen vanuit het verre Oosten [in USD] veel duurder 

zijn geworden terwijl de koersstijging niet kon worden door 

berekend in de verkoopprijzen. 

Naar de oorzaken van de faillissementen zal nog nader onderzoek worden 

verricht. 

1 2. PERSONEEL 

PT/PT Holding 	 FT 	 GWL 

2.1 Aantal ten tijde faillissement i 23 1 	n.v.t. 1 15 , 
2.2 Aantal in jaar voor faillissement ! 23 1 n.v.t. 1 19 

2.3 Datum ontslagaanzegging 1 13-11-2015 n.v.t. .! 

2.4 Werkzaamheden 

. ACTIVA 

Onroerende zaken 

• 

e 3.1 Beschrijving 	 n.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst 

3.3 Hoogte hypotheek 

1.5 Verzekeringen 

1.6 Huur 

1.7 Oorzaak faillissement 



3.4 Boedelbijdrage 

3.5 Werkzaamheden 

	 Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving 

3.7 Verkoopopbrengst 

3.8 Boedelbijdrage 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus 

3.10 Werkzaamheden 

1. Bedrijfsinventaris Kapitein Grantstraat 1 te Emmen. 

2. Bedrijfsinventaris aan de Transistorstraat 24 te Almere. 

1. C 20.000,-- 

2. C 20.000,-- 

Curatoren behartigen conform het bepaalde in artikel 57 Fw de belangen van 

Ê de fiscus voortvloeiend uit het bodemvoorrecht. 

Voorraden / onderhanden werk 

   

    

I 3.11 Beschrijving 
	

Voorraden waaronder begrepen hulpstoffen, halffabrikaten, grondstoffen en 

gereed product welke zich  beyond  in de bedrijfsgebouwen van het PT 

concern alsmede de varende voorraad. GWL had ten slotte nog niet 

: gefactureerde omzet tot datum doorstart. 

3.12 Verkoopopbrengst 
	

C 525.000,--. 

Ten aanzien van de varende voorraad is overeengekomen dat de doorstarter 

zich zal inspannen de varende voorraad vrij te krijgen door de mogelijke 

kosten van de leveranciers en vervoerder geheel of gedeeltelijk te voldoen. 

Indien vervolgens een positieve waarde resteert, zal 50% van de 

economische meerwaarde aan de boedel worden afgedragen. 

Ten aanzien van de niet gefactureerde omzet is met GWL Emmen B.V. 

overeengekomen dat deze zich zal inspannen deze niet gefactureerde omzet 

tot datum doorstart te factureren en de daardoor ontstane vordering 

namens de curator te incasseren. GWL Emmen B.V. zal 70% van de nominale 

waarde van de facturen afdragen aan de boedel. 

3.13 Boedelbijdrage 
	 Met de  Deutsche  Bank  AG  [verder: DB] is een boedelbijdrage 

overeengekomen bestaande uit een vaste component van C 15.000,-- en een 

variabel deel met een progressief tarief overeengekomen afhankelijk van de 

gerealiseerd opbrengst. De uiteindelijke boedelbijdrage bedraagt 

C 31.611,25 (inclusief  KW).  

3.14 Werkzaamheden 

Andere activa 

i 3.15 Beschrijving 
	 1. Goodwill 

2. Intellectuele eigendomsrechten 

3. Onderhanden werk 

4. Aandelen in buitenlandse dochtermaatschappijen 



3.16 Verkoopopbrengst 

 

1. C 27.500,-- 

2. C 20.000,-- 

3. 70% van de nominale waarde van de factuur inclusief BTW 

4. Tot op heden niet van toepassing. De verwachting is dat [het 

merendeel van] de buitenlandse vennootschappen conform de 

plaatselijk geldende regelgeving geliquideerd zal worden. 

  

  

3.17 Werkzaamheden 

. DEBITEUREN  

4.1 Omvang debiteuren 

4.2 Opbrengst 

4.3 Boedelbijdrage 

4.4 Werkzaamheden 

FT 	PTH 

C 251.887,-- 

FT  heeft slechts 

Ê één debiteur, te 

weten PT. 

I n.v.t. 

PT 

C 1.688.993,--

De 

doorstartende 

partij heeft zich 

bereid verklaard 

zich in te 

spannen om zo 

spoedig mogelijk 

na de doorstart 

de openstaande 

vorderingen op 

de debiteuren te 

innen namens 

DB in haar 

hoedanigheid 

van pandhouder. 

GWL 

C 202.954,-- 

In dit bedrag is 

een vordering op 

PT opgenomen 

van C 153.693,--. 

Van de 

openstaande 

vorderingen per 

datum 

faillissement zou 

€46.508,--

verpand zijn aan 

Ten  Ventures IX  

B.V. Ten  

Ventures IX  B.V. 

heeft de inning 

van de 

vorderingen zelf 

ter hand 

genomen. 

. BANK/ZEKERHEDEN 

1 5.1Vordering van bank[en] DB heeft, onder voorbehoud van haar zekerheden, een indicatieve 

vordering op het PT c.s. aangemeld van C 2.837.317,98; 

2. Rabobank Utrecht en omstreken heeft een vordering op PT en PT 

Holding aangemeld tot een bedrag van C 170.649,73; 

3. PT hield bij de volgende banken bankrekeningen aan: 

a. CIC Cergy Entreprises 

16-11-2015: C 1.357,98 

b. Cassa di Risparnno di San Miniato 

20-11-2015: C 39.877,45 



c. Bank  Santander  

17-11-2015: C 6.724,91 

d. ING Bank 

4.  FT  hield een bankrekening aan bij ABN Amro Bank N.V. 

30-10-2015: C 2.094,97 

A. Athlon  Car  Lease Nederland B.V.: rijdend materieel 

B. Societé Generale  Equipment Finance  Benelux B.V.: ICT apparatuur 

C. Econocom Nederland B.V.: ICT apparatuur 

D. BNP Parisbas Leasing  Solutions  N.V.: Rijdend materieel 

E. Atlet B.V.: veegmachine 

F. Fromm  B.V.: rekwikkelmachine 

G. Ricoh:  kopieermachine 

H. Virol: perscontainer en afvalcontainers 

I. Sealed  Air: luchtzakjesnnachine 

In overleg met de doorstartende partijen zijn afspraken gemaakt om nieuwe 

contracten te sluiten dan wel de goederen op te halen. 

1. DB heeft zich beroepen op de volgende zekerheden: 

> Verpanding van vorderingen, orders en voorraden; 

> Verpanding van intellectuele eigendomsrechten; 

> Verpanding van rechten uit diverse verzekeringen; 

> Verpanding van vorderingen op Atradius 

> Verpanding van het klantenbestand 

> Diverse borgstellingen 

> Hoofdelijke aansprakelijkheid van PT c.s. 

> Achterstelling van een door  FT  aan PT verstrekte lening; 

> Wederzijdse zekerhedenregeling met ABN Amro Bank N.V. 

Rabobank Utrecht en omstreken heeft zich beroepen op de volgende 

zekerheden: 

> Verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen op 

derden waarbij het pandrecht van DB op de voorraden en 

vorderingen in rang voor het pandrecht van de Rabobank 

komt; 

> Verpanding spaar- depositogelden. 

. DB Schenker  Logistics Netherlands  B.V. heeft zich beroepen op een 

pandrecht op de voorraad die zij onder zich hield. 

• Ten  Ventures IX  B.V. heeft zich beroepen op de volgende zekerheden: 

> Verpanding van [handels]vorderingen; 

> Verpanding van bedrijfsuitrusting en intellectuele 

eigendomsrechten. 

Curatoren onderzoeken de rechtsgeldigheid van de door de diverse 

financierende partijen bedongen zekerheden. 	 

Zie vorige hoofdstukken. 

Crediteuren die zich op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben 

beroepen zijn in de gelegenheid gesteld om  óf  hun goederen op te halen,  óf  

met de doorstartende partij een nieuw contract te sluiten. 

5.2 Leasecontracten 

5.3 Beschrijving zekerheden 

5.4 Separatistenpositie 

5.5 Boedelbijdragen 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 



5.7 Retentierechten 

5.8 Reclamerechten 

5.9 Werkzaamheden 

Raben  Netherlands  B.V. [verder: Raben] heeft zich beroepen op haar 

retentierecht. Raben heeft een vordering ingediend van C 98.574,--.Raben is 

op grond van het bepaalde in artikel 60-3 Fw tot executie overgegaan. 

Tot op heden n.v.t. 

. DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING 

1 Voortzetten 

6.1 Exploitatie/zekerheden 	 In de periode vanaf de datum van de respectieve faillissementen tot de 

datum van de doorstart, zijn de activiteiten van het PT concern op een laag 

1 pitje gecontinueerd teneinde een maximalisatie van de verkoopopbrengst te 

bewerkstelligen. 

6.2 Financiële verslaglegging 	 In de komende verslagperiode zal de financiële verslaglegging plaatsvinden. 

6.3 Werkzaamheden 

Doorstart 

6.4 Beschrijving 

6.5 Verantwoording 

6.6 Opbrengst 

6.7 Boedelbijdrage 

6.8 Werkzaamheden 

PT Groep B.V. heeft de activa van PT c.s. overgenomen overeenkomstig 

hetgeen in de vorige hoofdstukken vermeld staat. PT Groep B.V. heeft zich 

verbonden jegens curatoren om tenminste 9 werknemers van het PT 

concern een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Inmiddels is aan 12 

werknemers een dienstverband aangeboden door de doorstartende partij. 

GWL Emmen B.V. heeft de activa van GWL overgenomen. GWL heeft zich 

verbonden tenminste 7 werknemers een arbeidsovereenkomst aan te 

bieden. 

Onmiddellijk na het uitspreken van de faillissementen hebben curatoren in 

overleg met de pandhouder de mogelijkheden voor een doorstart 

onderzocht. In totaal zijn 25 mogelijk geïnteresseerde partijen benaderd met 

het verzoek hun eventuele interesse kenbaar te maken. Uiteindelijk zijn er 7 

partijen die concreet interesse hebben getoond in een doorstart van de 

activiteiten van het PT concern. Zij hebben zich, na ondertekening van het 

biedingsprotocol en de bijbehorende geheimhoudingsovereenkonnst, 

doormiddel van een digitale dataroom kunnen verdiepen in PT. De activa van 

het PT concern zijn na uitvoerig onderhandelen, in nauw overleg met  

Deutsche  Bank en na goedkeuring door de Rechter — Commissaris 

overgedragen aan de hoogste bieder, zoals in de vorige hoofdstukken 

vermeld. 

Zie voorgaande hoofdstukken 

Zie voorgaande hoofdstukken 



. RECHTMATIGHEID 

1 7.1 Boekhoudplicht 
	

Het onderzoek naar de wijze waarop de boekhouding is ingericht is nog niet 

afgerond. 

7.2 Depot PT Holding 

jaarrekeningen : 2011 Geen deponeringen 06-07-2012 

2012 aanwezig: opgericht 07-06-2013 

2013 4_  
d.d. 23-5-2014. 02-04-2015 [te laat] 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant 

7.4 Stortingsverpl. aandelen 	 1 In onderzoek 

: PT 	 GWL  

106-07-2012 	n.v.t.  

15-07-2013 	 28-03-2014 [te laat] 

02-04-2015 [te laat] . 05-02-2015 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

7.6 Paulianeus handelen 

7.7 Werkzaamheden 

Het rechtnnatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden 

opgestart.  

em. 

. CREDITEUREN 

1 	8.1 Boedelvorderingen  FT:  PT Holding PT GWL 

0 0 0 0 

' 	8.2 Pref. vord. van de fiscus  FT:  PT Holding PT GWL 

0 C 63.262,= € 527.827,48 C 192.306,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV  FT:  PT Holding PT GWL 

0 0 0 0 

8.4 Andere pref. crediteuren  FT:  PT Holding PT GWL 

0 0 € 19.172,35 0 
.. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  FT:  PT Holding PT GWL 

0 1 180 136 

8.6 Bed rag concurrente crediteuren  FT:  PT Holding PT GWL 

0 € 2.837.317,98 C 3.885.988,38 €701.879,68 

8.7 Verwachte wijze v. afwikkeling 

8.8 Werkzaamheden 

PROCEDURES 

••--.- 

< 9.1 Naam wederpartij[en] 1 n.v.t. 

r- 
 9.2 Aard procedure 

9.3 Stand procedure 

9.4 Werkzaamheden 

  

  

10. OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling  fail!.  Nog niet bekend. 



Boxtel, 19 januari 2016 

Med 

mr. C. 	e ruijn 

curator 

10.2 Plan van aanpak 

10.3 indiening volgend verslag 

10.4 Werkzaamheden 

In de komende verslagperiode zal de positie van de diverse 

zekerheidsgerechtigden nader onderzocht worden, de crediteurenpositie 

wordt nader in beeld gebracht en het rechtmatigheidsonderzoek zal worden 

opgestart. 

Juni 2016 
f 

Disclaimer  

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel 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 onder andere bepaalde informatie nog niet 

beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of — achteraf — bijgesteld dient te worden. Dit kan 

ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag 

kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
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