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.T. nr. 1700-TL

REDEGØRELSE & STATUSOVERSIGT
i mcdfor af Konlmrsloycns § 125 stk. 2

konlmrsboet Sclskabet af 27/7 2009 A/S
Skiftercttcn i Odensc - SKS S5-776/2009

Selskabet af 27.7.2009 A/S (Tidligere Kj acrulff l A/S)
CVR-nr.:

25282787

Adresse:

C. F. Tietgens Boulevard 19,5220 Odense Sø

Fristdag:

30.07.2009

Deluetdag:

17.8.2009

ReYision:

PricewaterhouseCoopcrs

Regnskabsår:

01.10 - 30.09

Kurator:

Adyokat Tue Lundkvist

1.

\lcd dekret afsagt af Skifteretten i Odense den 17.8.2009 blev Selskabet a1'27.7.2009 i\.'S taget
llllder konkursbehandling. Forud for konkursen havde selskabet an111eldt betalingsstandsning
den 30. juli 2009. hvilken dag er fristdag.
'T'idligere inforlllation

Indlednings\'ist henvises til tidligere afgiven indberetning:
•

Oversigt over boets aktiver og passiver i ll1cdfor af IZonkurslovens § 125 stk. l_ dateret
den 4.9.2009.

i\rsagcn til kOlIklirsen nl.nl.

Den lillliddelbare årsag til kOll1<ursel1 var afgivelse af ege!l kOl1kllrsbegærillg.
Den reelle årsag til 1<011kllrsell var. at selskabets drift var llndersk.lldsgive11de, idet bell1ærl<es at
der for regllskabsåret 2007/2009 var realiseret et driftslllæssigt ullderskud på kr. l. 909.000. C 11dersl(llddet var realiseret S0111 følge af l1edgal1g i afsætnillg af digitalbol<se på det fillske lnarked
sanlt afl101delse af l11eget betydelige Ol11kostllinger til lldbedril1g af fejlbellæftede digital bokse
leveret af en asiatisk underleverandør.
Orientering

oln

bobehandling in(ltil nu

IU.V.

Selskabet har 11aft reg11S1(absår fra dell 1.10 til 30.09.
Selskabets drift i periodell 1.10.2007 - 30.9.2009 lld\Tiste et negativt driftsresllltat på kr.
1.909.000~OO.

Følgeilde 110\redtal fra regnskabsbalancedelen l<all udledes af det at1agte regllskab:

/1 I(TIVER

a.
b.
c.
d.
d.
e.

Illlnlate!-ielle a111ægsaktiver
Materielle all1ægsal<tiver
Deposita
Varebe1101dllinger
Tilgode11avender
Likvide bell01dni11ger

k.r.
kr.
1<1'.
l<r.
kr.
kr.
kr.

1.344.000
2.689.000
89.000
78.023.000
59.349.000
1.017.000
142.511.000

kr.

38.023.000

kr.

60.861.000

P/lSSIVER
a.
b.

Egenkapital
Gældsforpligtelser:
- Pengeinstitlltgæld

2.

- Gæld til tilkmttede \irksomheder
.. Le\·erandorer af varer og tjenesteydelser
.. Anden gæld
.. Hensat til udskudt skat
.. Andre hensatte forpligtelser

..1-.059.000
20.326.000
13.949.000
1.009.000
4.284.000

Kr.

kr .
kr.

kr.
kr.

Der kan konstateres en væsentlig forskel fra selskabets balance den 30. september 2008 og
frem til status på konkurstidspunktet. hvilket i særlig grad skønnes at kunne henføres til. at
selskabet dels har været i drift fra regnskabsafslutningen og frem til konkurstidspunktet. og
dels at virksomhedens aktiver kort inden konkursen er solgt til Kjaerulff l Digital A/S jfr.
overdragelsesaftale. Det bemærkes, at selskabet forud for konkursen har været under betalingsstandsning med kurator som tilsynsførende.

Orientering om bobehandling indtil nu m.v.
Forud for konkursen er der i betalingsstandsningsperioden brugt et betydeligt timeantale på
gennemgang af overdragelsesaftale, bilag i tilknytning hertiL redegørelse fra advokat og revisor, sikkerhedsdokumenter m.v.
Tidsforbrug har indtil nu andraget ca. 20 timer, søm har omfattet almindelige bobehandlingsopgaver vedrørende møde i Skifteretten, udarbejdelse af cirkulæreskrivelser, gældsbogsførelse, ekspeditioner og gennemgang afregnskabsbilag m.v.

Omstødelige dispostioner / forhold der fordrer politimæssig efterforskning.
Der er indtil videre ikke konstateret omstødelige dispositioner eller forhold, der fordrer politimæssig efterforskning. Under selskabets betalingsstandsning er en række forhold undersøgt. I
forbindelse med konkursbehandlingen gennemføres yderligere undersøgelser af om der måtte
foreligge omstødelige forhold.

Oplysning om hyorpå boet beror
Boet afventer undersøgelse af om der måtte foreligge omstødelige forhold samt fordringsprøvelse. Fordringsprøvelsen af de indtil dato anmeldte krav vil blive gennemført snarest.

Dividcndeslwn
Dividenden anslås foreløbig til 7%.
Herved bemærkes særligt. at hovedparten af de anmeldte § 94 krav skønnes at bortfalde, idet
der er tale om skønsmæssige ansættelser fra Skat.
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:\æste kreditorinformation

\ledmindre der matte \ære beho\ herfor. \'il næste kreclitorinformation i henhold til Konkurslon~ns § 125 stl. 3 blive udsendt den medio juni 20 l O.
Boets afslutning

Ill.Y.

Det fonentes. at boet afsluttes i lobet af 20 l O.

AKTIVER
1.

Købesum ndrørende salg af virksomhed

kr.

2.110.072.00

2.

Diverse ristorno

kr.

76).50

kr.

2.110.834.50

kr.

210.000.00

I alt

PASSIVER
1.

2.

§ 93-krav

a. Kuratorsalær anslås til

kr. 100.000,00

b. Øvrige omkostninger anslås til

kr.

10.000.00

§ 94-krav

A1U11eldt med

kr. 4.476.891.64

Ikke-betalt omkostninger vedrørende betalingsstandsningsperioden kr.

3.

4.

150.000.00

§ 95-krav

Anmeldt med

kr.

§ 97-krav
Anmeldte indtil dato

kr. 18.544.058.52

PASSIVER I ALT

kr. 23.845.599..5&

464.649.42

Odense. den 18. december 2009
Tue L\:ihdkvist

4.

