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REDEGØRELSE
Den 17. marts 2016 blev Plastrecycling, Kolding A/S (tidl. AmissionGreen), CVR nr. 36 02
67 74, taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Kolding.
Konkursbegæringen, der ligger til grund for konkursen, blev modtaget i Skifteretten den 8.
marts 2016. Fristdagen for konkursbehandlingen har således været den 8. marts 2016.
Som kurator for konkursboet antog Skifteretten i Kolding undertegnede advokat Henrik
Steen Jensen, Holst, Advokater.
Plastrecycling, Kolding A/S blev stiftet den 30. juni 2014. Selskabet blev stiftet under navnet AmissionGreen A/S, men ændrede navn til Plastrecycling, Kolding A/S umiddelbart før
konkursens indtræden.
Selskabet drev frem til konkursens indtræden virksomhed med at udvikle og kommercialisere nye metoder, der understøttede genanvendelse af plast.
Baggrunden for etableringen af Plastrecycling, Kolding A/S var industrielt at anvende kendt
teknologi i en nyudviklet sammensætning, hvor vask af affaldsplast fra slagterier betød, at
denne plast kunne genanvendes.
Ledelsen besluttede fra opstarten af virksomheden at investere i driftsmateriel i et niveau,
der muliggjorde en produktion, der på basis af de lagte budgetter kunne honorere de foretagne investeringer og de løbende driftsomkostninger.
Særligt medførte håndteringen af slagteriplasten betydelige problemer i produktionen, og
ledelsen besluttede at skifte til vask af landbrugsplast. Heller ikke for denne produktion
lykkedes det opnå et omfang, der kunne sikre en overskudsgivende drift af virksomheden.
Ved konkursen indtræden udestod således løsning af en række produktionstekniske udfordringer, som virksomheden havde forslag til løsning af, men samtidig ikke disponerede
over den fornødne likviditet til at gennemføre.
Bestræbelser på at tiltrække ny investeringskapital mislykkedes og på baggrund heraf
besluttede selskabets bestyrelse at indgive egen konkursbegæring.
Om de enkelte forhold i boet kan i øvrigt oplyses følgende:

Ad Moms for tiden for konkursens indtræden.
Der er i konkursperioden udarbejdet momsregnskab frem til konkursens indtræden, ligesom der i forbindelse med fordringsprøvelsen er sket afstemning af momsen frem til konkursen.
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Skat har i forlængelse heraf efter modregning af skyldige poster pr. konkursdagen udbetalt i alt kr. 203.852,37 til konkursboet, hvilket beløb er medtaget i den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 1

Ad Statstilskud
Selskabet var før konkursens indtræden påbegyndt et projekt vedrørende effektiv ressourcegenanvendelse af plastfraktioner fra plastposer til indsamling af madaffald. Dette projekt
var der fra staten bevilliget et statstilskud til.
Under konkursbehandlingen er der udarbejdet og indsendt opgørelse af tilskudsberettigede
omkostninger med henblik på udbetaling af tilskud fra Staten.
Der er i forlængelse heraf indvundet kr. 1.064.575,92 fra staten i tilskud, jf. den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 2.

Ad Varelager, debitorer m.v.
Selskabets varelager og debitorbeholdning var pantsat til selskabets pengeinstitut.
Idet pantegælden i aktiverne oversteg salgssummerne, er der ikke udkommet provenu til
konkursboet, jf. den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 3.
Panthaver har i forlængelse heraf betalt udgifterne ved håndtering og salg af varelager
samt omkostningerne ved inddrivelse af debitorerne.

Ad Driftsmidler
Selskabets driftsmidler var pantsat til selskabets pengeinstitut.
Idet pantegælden i driftsmidlerne oversteg salgssummen, er der ikke udkommet provenu
til konkursboet, jf. den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 4.
Panthaver har i forlængelse heraf betalt udgifterne ved håndtering og salg af driftsmidler.

Ad Leaset anlæg
Selskabets produktionsanlæg var leaset, hvorfor der ikke udkommer provenu til boet i
denne forbindelse, jf. den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 5.
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H o i st,
Ad Motorkøretøj
Ved konkursens indtræden ejede selskabet en Renault Scenic 1.9 van.
Bilen blev solgt på bilauktion og indbragte kr. 13.000, hvilket beløb er medtaget i den efterfølgende opgørelse under aktiv nr. 6.

Ad Ristorno og refusioner
Ved konkursens indtræden blev alle forsikringer opsagt.
Der er i forlængelse heraf indbetalt kr. 998,04 i ristorno fra forsikringsselskab.
Endvidere er der indvundet et mindre beløb på kr. 0,66 i renter fra Skat, ligesom der er
indgået kr. 142,67 fra panthaversagen.
Det samlede indvundne beløb på kr. 1.141,37 er medtaget i den efterfølgende opgørelse
under aktiv nr. 7.

Ad Indvundet panthavervederlag
Som nævnt foran, var betydelige dele af konkursboets aktiver pantsat henholdsvis ejet af
leasingselskab.
Konkursboet har håndteret og solgt de pantsatte aktiver og panthaver har betalt alle omkostningerne herved. Endvidere har boet bistået leasingselskabet med bestræbelser på
salg af de leasede aktiver.
Leasingselskabet og panthaver har til konkursboet for boets indsats indbetalt kr. 165.500 i
vederlag, jf. konkurslovens § 87, hvilket beløb er medtaget i opgørelsen nedenfor under
aktiv nr. 8.

Ad Renter
Boets likvide midler har løbende været placeret på konti i bank. Der er ikke indvundet renter af indeståendet.

Ad fordringsprøvelse
I boet har der været afholdt møde på kurators kontor vedrørende fordringsprøvelse den
26. september 2018 kl. 10.00.
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Forud for mødet vedrørende fordringsprøvelse har der været indrykket annonce i Statstidende om mødet, ligesom der er udarbejdet indstillingsliste og referat af mødet.
Der var i alt anmeldt § 95 krav på kr. 610.110,69, hvilke krav blev godkendt i forbindelse
med fordringsprøvelsen, og kravene blev umiddelbart efter godkendelsen udloddet til kreditorerne.
Forud for fordringsprøvelsen blev kreditorerne anmodet om at korrigere/nedskrive deres
krav og der var således inden fordringsprøvelsen registrerede § 97 krav på i alt kr.
20.955.851,14. Heraf blev kr. 279.503,74 afvist i forbindelse med fordringsprøvelsen, således der i konkursboet herefter er godkendte § 97 krav på i alt kr. 20.676.347,40.

Kreditorerne er løbende under konkursperioden blevet holdt orienteret om afviklingen af
boet ved udsendelse af i alt 8 cirkulæreskrivelser, hvilke cirkulæreskrivelse tillige er fremsendt til Skifteretten i kopi.
Sammen med cirkulæreskrivelserne er der til kreditorerne med kopi til Skifteretten udsendt
§ 125, stk. 1 opgørelse (7. april 2016) og § 125, stk. 2 opgørelse (13. juli 2016), § 125,
stk. 4 opgørelser (12. januar 2017, 19. juli 2017, 11. januar 2018, 9. juli 2018 og 10. januar 2019).
Den udsendte § 125, stk. 2 opgørelse blev endvidere i overensstemmelse med konkursskattelovens bestemmelser herom sendt til Skatteforvaltningen med henblik på stillingtagen derfra til, om boet anses for skattepligtigt efter konkursskatteloven.
Da der ikke fra Skat er modtaget afgørelse om boets skattepligt inden 3 måneder efter
Skat modtagelse af § 125, stk. 2 opgørelsen, er boet ikke skattepligtig.
På Skifterettens foranledning har der den 19. marts 2016 været indrykket annonce i Statstidende angående bekendtgørelse om konkursens indtræden med opfordring til kreditorerne om at anmelde eventuelle krav med dokumentation over for kurator.
Møde til prøvelse af fordringer har været afholdt på mit kontor den 26. september 2018.
Indkaldelse til mødet vedrørende fordringsprøvelse har været indrykket i Statstidende den
12. juli 2018.
Advokat Henrik Steen Jensen blev af Skifteretten beskikket som kurator på skiftesamlingen
den 17. marts 2016. Der har ikke været fremsat krav fra kreditorer om afholdelse af møde
med henblik på kuratorvalg og eventuelt kreditorudvalg.
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Skifteretten fritog i forbindelse med mødet i Skifteretten den 17. marts 2016 kurator for at
stille sikkerhed for boets tab.
Efterfølgende besluttede Skifteretten ved udskrift af 16. januar 2017, at der skulle tegnes
en sikkerhedsstillelse på kr. 120.000 og den 11. januar 2018 besluttede Skifteretten, at
sikkerhedsstillelsen skulle forhøjes til kr. 300.000.
Sikkerhedsstillelsen har været berigtiget ved tegning af kautionsforsikring i Tryg under
police nr. 674-14.735.
For så vidt angår årsagen til konkursens indtræden henvises til de foran i indledningen
anførte bemærkninger.
Under bobehandlingen er jeg ikke stødt på dispositioner, der efter min opfattelse kan omstødes, ligesom jeg ikke er stødt på forhold, som efter min opfattelsen kan gøres til genstand for politimæssig efterforskning.
Endeligt har jeg ikke fundet forhold, som indikerer, at der er belæg for at iværksætte
skridt med henblik på at pålægge ledelsen konkurskarantæne.
Der kan herefter i boet udfærdiges følgende opgørelse:
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Regnskab
Reg.

Aktiver
Big

i

Moms for tiden før konkursens indtræden
5

Indbetalt af Skat

kr.

23

Indbetalt af Skat

kr.

2

99.380,37
104.472,00 kr.

203.852,37

kr.

1.064.575,92

kr.

0,00

kr.

0,00

kr.

0,00

kr.

13.000,00

Statstilskud
Indbetalt af Skat

3

Varelager, debitorer m.v.
Selskabets varelager, debitorer mv. var pantsat og der udkommer
således til konkursbo

4

Driftsmidler
Selskabets driftsmidler var pantsat og der udkommer
således til konkursbo

5

Leaset anlæg
Produktionsanlægget var leaset og der udkommer såeldes til
til konkursboet

6

Motorkøretøj
7

7

Køretøjet er solgt for

Ristorno og refusioner m.v.
2

Indgået fra IF Forsikring, opgørelse pr. konkursdagen

kr.

901,99

10

Indgået fra Tryg, opgørelse pr. konkursdagen

kr.

96,05

24

Indbetalt af Skat, renter

kr.

0,66

27

Overskud fra panthaversagen

kr.

142,67 kr.

1.141,37

Indgået fra panthaver

kr.

165.500,00

AKTIVER I ALT INKL. MOMS

kr.

1.448.069,66

Heri fragår udgående moms for konkursperioden

kr.

0,00

kr.

1.448.069,66

8

Indvundet panthavervederlag
14

(ekskl. moms vedrørende pantsatte aktiver)

AKTIVER I ALT EKSKL. MOMS

Passiver
Reg.

Big

9

Omkostninger ifb. med konkursbehand/ingen

Annoncer i Statstidende
1

19.03.2016

-

dekretsafsigelse

kr.

281,25

kr.

187,50

kr.

187,50 kr.

(moms heraf kr. 56)

19

12.07.2018

-

fordringsprøvelse

(moms heraf kr. 37,50)

Afsat til afsluttende bekendtgørelse
(moms heraf kr. 37)

10

Kautionsforsikring ved Tryg
Policenr. 674-14.735
13

For perioden 16.01.2017 til 15.01.2019

kr.

598,33

15

Yderligere præmie pga. forhøjelse af dækning

kr.

347,22

28

For perioden 16.01.2019 til 15.01.2020

kr.

867,22

Anslået ristorno

kr.

11

-300,00 kr.

1.512,77

Diverse udgifter
3

Forsikring al bil

kr.

1.420,62

4

Forsikring al bil

kr.

1.235,00

8

Salær til bilauktionsfirma

kr.

1.625,00

9

Befordring

kr.

751,41

Salær revisor vedrørende selvangivelse

kr.

18.750,00 kr.

il

(moms heraf kr. 3.750)

12

12

656,25

23.782,03

Tilskrevne negative renter
16

Negative renter pr. 31.03.2018

kr.

406,54

17

Negative renter pr. 30.06.2018

kr.

375,46

20

Negative renter pr. 30.09.2018

kr.

1.443,55

25

Negative renter pr. 31.12.2018

kr.

968,88

Anslåede negative renter frem til skæringsdagen

kr.

Afsat til kuratorsalær inkl, moms
(moms heraf kr. 118.750)

1.800,00 kr.

4.994,43

kr.

593.750,00

Skifteafgift, 1 % af aktiver, dog maksimalt

kr.

10.000,00

PASSIVER I ALT INKL. MOMS

kr.

634.695,48

Heri fragår indgående moms for konkursperioden
(ekskl. moms vedrørende pantsatte aktiver)

kr.

122.630,50

PASSIVER I ALT EKSKL. MOMS

kr.

512.064,98

AKTIVER I ALT

kr.

1.448.069,66

PASSIVER I ALT

kr.

512.064,98

BOBEHOLDNING

kr.

936.004,68

Udlodning til §95 krav
21

Udlodning til GB. 1, Lønmodtagernes Garantifond

kr.

400.359,96

22

Udlodning til GB 2, Skat

kr.

209.750,73 kr.

610.110,69

kr.

325.893,99

BOBEHOLDNING HEREFTER

Der er anmeldt og godkendte § 97 krav på i alt kr.
325.893,99

20.676.347,40

20.676.347,40

=

1,576168091 %

Der bliver ingen dækning til krav med lavere status end § 97.

Under henvisning til konkurslovens § 148, stk. 2, erklærer undertegnede kurator på tro
og love, at der mig bekendt ikke findes yderligere til indtægt for boet.

Aarhus, den 23. januar 2019
Som kurator

Advokat, Henrik Steen Jensj

Kontantafstemning
Separat klientkonto kan hæves med

kr.

812.544,49

Anslået ristorno vedr. kautionsforsikringen

kr.

300,00

Anslåede negative renter frem til skæringsdagen

kr.

-1.800,00

Momstilgodehavende

kr.

118.787,00

I alt

kr.

929.831,49

Skifteafgift

kr.

10.000,00

Afsluttende bekendtgørelse i Statstidende

kr.

187,50

Kuratorsalær inkl, moms

kr.

593.750,00

Udlodning til § 97 krav

kr.

325.893,99

I alt

kr.

929.831,49

Beløbet anvendes således:

IJDLODNINGSLISTE
GB Anmelder
Decra A/S
i
4 Data Gården A/S
5 Patrade A/S
6 EA Værktøj Beslag Engros A/S
7 Jens Juhl
8

Still Danmark A/S

9

Nordea Finans Danmark A/S
Lemvig Beton A/S

10
11

-

§ 97 krav

Godkendt
824.739,55
237,50

Dividende
1,576168091%
1,576168091%

Til udlodning
12.999,28
3,74

11.602,50

1,576168091%

182,87

43.203,85

1,576168091%
1,576168091%

680,97

1,576168091%

606,50

12.138.671,48

1,576168091%

26.536,25

1,576168091%

191.325,87
418,26

6.045,35
38.479,59

95,28

Samlet Betaling

10.171,44

1,576168091%

160,32

Din El-mand

35.941,47

1,576168091%

566,50

13

Penta, Advokater, Vejen

665,93

Kent Højtryk A/S
ReTec Miljø ApS

42.250,00
124,25

1,576168091%

14

1,576168091%
1,576168091%

1,96
275,83

1,576168091%

575,73
21,87

12

15
16
17

Kimas A/S

18

Høyers Maskinfabrik
Atik Arastirma Ltd

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Fittings Specialisten A/S

BDO Statsautoriseret Revisionsselsk.
Tønder Fosyning A/S
HAUTEK Wash & Water System ApS
Wamatech A/S
Business Solution
Saint-Gobain Distribution Denmark A/S
Nord Gear Danmark A/S
Erik Jørgensens Eftf. A/S
Trioplast Nyborg A/S
Nordea Bank

33

Berendsen Textil Service A/S
Sanistål A/S

34

Lotra A/S

35
36
37

DK-Waste
3 Hi3G Denmark ApS

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Danske Fragtmænd
Ramirent A/S
Vækstfonden
Ecolab ApS
Bedis GmbH
Miljøstyrelsen
Nexus Advokater
AFLDI/S
Energistyrelsen
Marius Pedersen A/S
I alt

17.500,00
36.526,98
1.387,71
1.450,00

1,576168091%
1,576168091%

22,85

195.000,00
83.415,19

1,576168091%

3.073,53

1,576168091%

17.699,69

1,576168091%
1,576168091%

1.314,76
278,98

60.178,68
6.772,50
26.540,00

1,576168091%
1,576168091%

948,52
106,75
418,32

2.961,51

1,576168091%

46,68

5.990,00

1,576168091%

94,41

4.125,00
22.500,00

1,576168091%
1,576168091%

65,02
354,64

2.007.130,59
28.813,66

1,576168091%
1,576168091%

31.635,75
454,15

3.298,45

1,576168091%

34.355,70
21.973,01

1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%

51,99
541,50

29.393,78
2.445,13
2.684,88
4.438.544,98
38.375,15
131.564,70
1.600,00
5.812,50
261.516,59
1.220,00
7.567,79
20.676.347,40

1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%
1,576168091%

346,33
463,30
38,54
42,32
69.958,93
604,86
2.073,68
25,22
91,61
4.121,94
19,23
119,28
325.893,99

