Gecombineerd zevende verslag d.d. 11 mei 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

:

11 mei 2004
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Inleiding
1.

Dit is het zevende 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.

2.

In deze verslagperiode is wederom veel tijd besteed aan het onderzoek naar de
oorzaken van het faillissement en de rol van de Directie, Raad van
Commissarissen en de accountant die daarbij hebben gespeeld. Voor het overige
zijn zoveel mogelijk de bankgaranties afgewikkeld en de verschillende
bankrekeningen beëindigd van de verschillende vennootschappen bij
verschillende bancaire instellingen.

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

Naar aanleiding van het eerste concept onderzoeksrapport heeft er een gesprek
plaatsgevonden met de accountant. Naar aanleiding van dit gesprek zijn nog een
aantal schriftelijke vragen gesteld die inmiddels zijn beantwoord. Ook heeft
wederom een gesprek plaatsgevonden met de drie leden van de Raad van
Commissarissen. Naar aanleiding van de evaluatie van deze gesprekken zal
worden bezien of gesprekken met anderen nog noodzakelijk zijn. In een volgend
verslag wordt hierop teruggekomen.

Personeel
4.

Geen relevante ontwikkelingen te melden.
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Kantoorpanden en inventaris
5.

Geen relevante ontwikkelingen te melden.

Minderheidsdeelnemingen
6.

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

Crediteuren
7.

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

Debiteuren
8.

Terzake wordt verwezen naar hetgeen in het vijfde verslag over dit onderwerp is
gemeld.

Fiscus/UWV GAK
9.

In de bespreking met de fiscus is nog eens uitvoerig de fiscale positie van Aino
aan de orde gesteld. Eveneens zijn werkafspraken gemaakt met betrekking tot
het definitief in kaart brengen van de fiscale positie. In een volgend verslag
wordt hier op teruggekomen.
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Gerechtelijke procedures

10.

De accountant heeft nog niet haar definitieve rapport inzake Joystock II
afgegeven. Wel heeft de curator verschillende gesprekken gevoerd met
verschillende belanghebbenden. In een volgend verslag wordt hier nader op
teruggekomen.

Euronext
11.

Over dit onderwerp is niets relevants te melden.

Faillissementsrekening
12.

De stand van de faillissementsrekening bedroeg op 21 april 2004 Euro
1.835.267,64 (credit).

Werkzaamheden
13.

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

-

Het zich toeleggen op het onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;

-

Het verkopen van de belangen in de minderheidsdeelnemingen;

-

Verdere inventarisatie van crediteuren;

-

De afwikkeling van lopende geschillen.
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Globale uren
14.

Vanaf datum van het zesde verslag tot en met de datum van dit zevende verslag
zijn door de curator en de door hem ingeschakelde kantoorgenoten circa 152
uren aan de behandeling van de verschillende faillissementen besteed.

Utrecht, 11 mei 2004

Mr. J. Westerhof,
curator
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