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In
e
1.

Redegørelse

Den 9. september 2019 blev selskabet HellyeahCopenhagen ApS, CVR-nr. 39886820, beliggende Dyssevangen 41A, 3520 Farum taget under konkursbehandling i henhold til egen
konkursbegæring indleveret til Sø- og Handelsretten den 20. august 2019.
Sø- og Handelsretten udpegede advokat Claus Hedegaard Eriksen som kurator.
Sø- og Handelsretten bestemte i forbindelse med antagelse af kurator, at der skulle stilles
sikkerhed overfor boet ved tegning af sædvanlig kautionsforsikring med en dækningssum
på kr. 200.000, jf. konkursiovens § 111, stk. 2.
Selskabet blev stiftet den 24. september 2018. Anpartskapitalen udgjorde nominelt kr.
50.000.
Selskabets formål har været at drive virksomhed med detailhandel af børnetøj via internettet.
Stifter af HellYeahCopenhagen ApS er Rikke Ahlgreen Møller og Rikke Blomsterberg. Indtil
udmeldelse af kurator udgjorde Rikke Ahlgreen Møller selskabets direktion.
Eftersom de oprindelige ejere af selskabet blev uenige om driften al selskabet, valgte den
ene ejer at købe den anden ejers kapitalandele. Imidlertid lykkedes det ikke at drifte selskabet som forventet, hvorfor egenbegæring blev indgivet.
Det konkursramte selskabs regnskabsår var kalenderåret. Selskabets første regnskabsperiode var fra 24.09.2018 til 31.12.2019, hvorfor der endnu ikke er aflagt regnskab.
Selskabets eneste aktiv var et varelager bestående af børnetøj. Eftersom varelageret bestod af sæsonbetonede varer har det været forbundet med vanskeligheder at finde en
køber til dette. Varelageret er blevet afhændet, dog til en væsentlige lavere værdi end
oprindeligt angivet i forbindelse med indgivelsen af egenbegæring.
Der er ikke fundet forhold, der kan danne grundlag for konkurskarantæne.

2.

Orientering til kreditorerne

Konkursdekretet har været bekendtgjort i Statstidende.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 1 af den 18. september 2019 orienterede kurator boets kendte
kreditorer om konkursdekretets afsigelse.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 2 af den 30. september 2019 udarbejdede kurator en oversigt
over boets aktiver og passiver i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1.
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Ved cirkulæreskrivelse nr. 3 af den 14. januar 2020 udarbejdede kurator en oversigt over
boets aktiver og passiver i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2.

3.

Fordringsprøvelse

Kurator har modtaget og registreret 1 anmeldelse i konkursboet. Der vil blive afholdt fordringsprøvelse i forbindelse med den afsluttende skiftesamling, hvor kravet vil blive godkendt.

4.

Omstødelige dispositioner

Kurator har ikke konstateret forhold eller dispositioner, der gav anledning til nærmere
undersøgelser eller anlæggelse af søgsmål vedrørende omstødelseskrav.

5.

Skatte-/momsforhold

Selskabet har ikke drevet momspligtig virksomhed siden den 9. september 2020, hvorfor
der i boregnskabet ikke er aflagt særskilt momsregnskab.

Boet kan herefter opgøres således:
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Aktiver
Indestående på bankkonto pr. konkursdagen
Indvundet ved salg af varelager

kr.
kr.

38.635,83
26.000,00

Aktiver i alt

kr.

64.635,83

Gebyr konkursbegæring
Statstidende Dekretafsigelse
Kautionsforsikring
Skifteafgift; 1% af kr. 255.013,60 dog min kr. 2.500,00
Negative renter pr. 30.06.2019
Negative renter pr. 31.12.2019
Negative renter pr. 31.03.2020
Yderligere anslåede negative renter
Afsat til annoncering afsluttende skiftesamling
Afsat til kuratorsalær inkl, moms

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,00
281,25
609,44
2.500,00
6,13
62,07
72,06
250,00
187,50
25.000,00

Passiver i alt, jf. § 93

kr.

29.718,45

AKTIVER
PASSIVER

kr.
kr.

64.635,83
29.718,45

Bobeholdning

kr.

34.917,38

Passiver

-

-

Der er ikke anmeldt krav i overensstemmelse med konkurslovens §§ 94, 95 og 96.
Bobeholdningen anvendes således til betaling af anmeldte og godkendte § 97 krav, jf.
vedlagte udlodningsliste, således:
Bobeholdning
Kreditormasse

kr.
kr.

34.917,38
254.043,00

Dividende til § 97 krav:
34.917,38 : 254.043,00 x 100 = 13,744673 1/b
Der bliver ingen dækning til krav med lavere status end § 97.
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Kontantafstemning
Indestående på separat klientkonto

kr.

62.854,88

Skifteafgift

kr.

2.500,00

Afsat til afsluttende annonce

kr.

187,50

Afsat til yderligere negative renter

kr.

250,00

Afsat til kuratorsalær

kr.

25.000,00

Udlodning til § 97 krav

kr.

34.917,38

I alt

kr.

62.854,88

Beløbet anvendes således:

Kurator erklærer i henhold til konkurslovens § 148, stk. 2 på tro og love, at der kurator
bekendt ikke findes yderligere til indtægt for boet.

Holst, Advokater
-V

ClausjW
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