Gecombineerd tiende verslag d.d. 21 maart 2004 ex artikel 73a Fw.

Inzake de faillissementen van de navolgende vennootschappen:

1. Aino N.V.
2.
3.
4.
5.
6.

A-Bros Commodities B.V.
Aino B.V.
Aino Beheer B.V.
Aino Consultancy B.V.
Aino Consultancy & Management B.V.

7. Aino Intermediaire Services B.V.
8. Aino Participaties B.V.
9. Aino People in Business School B.V.
10. Aino Recruitment Services B.V.
11. Albawo 2000 B.V.
12. Diu B.V.
13. Diu Holding B.V.
14. Kreaton B.V.
15. MultiSystems Engineering B.V.
16. Renaissance IT Services B.V.
17. Smart Automatiseringsgroep B.V.
18. Smart Beheer B.V.
19. Smart Consultancy B.V.
20. Synwell B.V.
Rechtbank

:

(27 september 2002; surséance)
(14 november 2002; faillissement)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(10 oktober 2002; surséance)
(14 oktober 2002; faillissement)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(27 september 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(19 november 2002)

- 1, 3 t/m 5, 8, 10, 11, 14, 18 Utrecht
- 2 Rotterdam
- 6 Amsterdam
- 7 Haarlem
- 9 Arnhem
- 12, 13, 16, 17, 19 Den Haag
- 15 Den Bosch
- 20 Groningen

Faillissementsdatum

:

zie de datum vermeld achter iedere vennootschap

Rechter-commissaris

:

mr M.P.P.M. van Vonderen

Curator

:

mr J. Westerhof te Utrecht

Verslagdatum

:
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Inleiding
1.

Dit is het tiende verslag in het faillissement van Aino N.V. en de
bovengenoemde vennootschappen. Het Aanvangsverslag dateert van 31 oktober
2002. Het gecombineerde tweede verslag is van 31 januari 2003. Het
gecombineerde derde verslag is van 28 april 2003. Het gecombineerde vierde
verslag is van 29 juli 2003. Het gecombineerde vijfde verslag is van 28 oktober
2003. Het gecombineerde zesde verslag is van 2 februari 2004. Het
gecombineerde zevende verslag is van 11 mei 2004. Het achtste verslag is van
21 augustus 2004 en het negende verslag is van 22 november 2004.

2.

In deze verslagperiode zijn de ontvangen commentaren op het definitieve
concept-rapport verwerkt. Dit rapport ligt nu ter beoordeling gereed. Vervolgens
zijn inzake de kwestie Earn Out/Joystock na consent van fiscus en RechterCommissaris door alle partijen de verschillende overeenkomsten getekend en is
hiermede deze problematiek afgerond.

Voorts is de Vpb-aangifte 2002 opgesteld, besproken en ingediend bij de
Belastingdienst. De Belastingdienst dient zich thans over deze aangifte uit te
laten.

Tenslotte is de boedeladministratie volledig bijgewerkt en is met de ABN
AMRO Bank vastgesteld welke bedragen nog aan de boedel ten goede zouden
dienen te komen.

Achtergrond en oorzaken van het faillissement van Aino N.V.
3.

Het ontvangen commentaar is verwerkt in het definitieve concept-rapport. Dit
rapport ligt thans ter beoordeling gereed.
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Personeel
4.

Geen relevante ontwikkelingen te melden.

Kantoorpanden en inventaris
5.

Geen relevante ontwikkelingen te melden.

Minderheidsdeelnemingen
6.

Naar aanleiding van de vaststelling van de waarde van het minderheidsbelang in
Mobility & Partners B.V. heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de door
de curator ingeschakelde deskundige en de directie van Mobility & Partners
B.V. alsmede met het bestuur van de Stichting Certificaten. Een en ander heeft
geleid tot een voorstel van de zijde van de Stichting c.q. Mobility & Partners
B.V. die niet door de curator is geaccepteerd. De curator heeft thans een
tegenvoorstel gedaan die door de Stichting c.q. Mobility & Partners intern dient
te worden besproken. In het geval dit voorstel wordt geaccepteerd zal een en
ander voorgelegd aan de Rechter-Commissaris.

Crediteuren
7.

Over dit onderwerp zijn in deze verslagperiode geen relevante ontwikkelingen te
melden.

Debiteuren
8.

Over dit onderwerp zijn in deze verslagperiode geen relevante ontwikkelingen te
melden.
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Fiscus/UWV GAK
9.

De aangifte Vpb 2002 is opgesteld en ingediend bij de Belastingdienst. Thans is
het wachten op het commentaar op deze aangifte van de Belastingdienst.

Gerechtelijke procedures

10.

Na consent van de Rechter-Commissaris en de fiscus zijn de overeenkomsten
door alle betrokkenen getekend. In de kwestie Joystock II zijn dit de
voormalige aandeelhouders van Armedis, de voormalig personeelsleden van
Armedis die vertegenwoordigd zijn in Stichting Joystock II alsmede de
curator. Met betrekking tot de kwestie Earn Out zijn betrokkenen de
voormalig aandeelhouders van Armedis alsmede de curator. Het de boedel
toekomende bedrag ad € 696.792,74 is inmiddels door de notaris op de
boedelrekening bijgeschreven. Voornoemd bedrag is inclusief het aan de
fiscus te betalen bedrag inzake nog verschuldigde loonbelasting.

Euronext
11.

Over dit onderwerp is niets relevants te melden.

Faillissementsrekening
12.

De stand van de faillissementsrekening bedraagt per 8 februari 2005 ad
€ 2.749.431,35.

Werkzaamheden
13.

De curator zal zich de komende periode onder meer toeleggen op de
navolgende activiteiten:
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-

Het afronden van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;

-

Het afwikkelen van de laatste minderheidsdeelnemingen;

-

Verdere inventarisatie van crediteuren;

-

De afwikkeling van lopende geschillen, inclusief onderzoek naar de
rekening-courantverhoudingen met (voormalig) bestuurders.

Globale uren
14.

Vanaf datum van het negende verslag tot en met de datum van dit tiende
verslag zijn door de curator en de door hem ingeschakelde kantoorgenoten
circa 79 uren aan de behandeling van de verschillende faillissementen besteed.

Utrecht, 21 maart 2005

Mr. J. Westerhof,
curator
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