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REDEGØRELSE

Den 9. december 2016 blev Quicktronics Scandinavia A/S (tidl. ELCON A/S), CVR nr. 34 04
20 71, taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Horsens.
Konkursbegæringen, der ligger til grund for konkursen, blev modtaget i Skifteretten den
30. november 2016. Fristdagen for konkursbehandlingen har således været den 30. november 2016.
Selskabet drev indtil konkursens indtræden virksomhed fra adressen Saturnvej 47, 8700
Horsens.
Indtil konkursens indtræden drev selskabet PCB-virksomhed med produktion af printplader.
Som kuratorer for konkursboet antog Skifteretten i Horsens undertegnede, advokat Claus
Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.
Quicktronics Scandinavia A/S blev stiftet den 31. oktober 2011.
Det konkursramte selskabs regnskabsår var kalenderåret. Den seneste offentliggjorte årsrapport er fra perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.
Årets resultat i henhold til ovenstående årsrapport udgjorde kr. - 2.355.411. Det konkursramte selskabs omsætning havde været faldende i den seneste periode forud for afsigelsen af konkursdekret. Dette kombineret med, at selskabets kinesiske leverandører ændrede betalingsbetingelser, medførte likviditetsvanskeligheder for selskabet.
Af årsrapporten fremgår, at selskabet havde negativ egenkapital med ca. kr. - 6.000.000.
Kurator har modtaget en urevideret balance for selskabet pr. 1. oktober 2016. Sammenholdes denne med ovenstående regnskab fremgår det, at selskabets aktiver pr. 1. oktober
2015 udgør kr. 9.321.185 mod kr. 14.488.343 i årsrapporten.
De væsentlige aktiver bestod af ejendommen beliggende Saturnvej 47, 8700 Horsens,
samt selskabets maskinpark.
På dekrettidspunktet udgjorde selskabets gældsforpligtelser i henhold til den ureviderede
balance kr. 13.384.123.
Kurator har afhændet selskabets domænenavn elcon.dk. Vederlag herfor kr. 5.000 ekskl.
moms er tilgået boet.
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Kurator har ligeledes afhændet selskabets debitorliste og kundeportefølje for kr. 150.000
ekskl. moms, hvilket beløb også er tilgået boet.
I forbindelse med indbrud på ejendommen Saturnvej 47, 8700 Horsens har selskabets
forsikringsselskab Alm. Brand Forsikring udbetalt en erstatning fratrukket restancer på i alt
kr. 133.899,78.
Endeligt indgik kurator aftale om salg af ejendommen Saturnvej 47, 8700 Horsens, med
overtagelsesdag den 1. januar 2018. Nybolig Horsens har bistået med annoncering af
ejendommen. Selskabets bankforbindelse havde gyldigt pant i ejendommen.
Selskabets bankforbindelse havde tillige gyldigt virksomhedspant i selskabets aktiver i form
af varelager, maskiner, debitorer og igangværende arbejder, hvorfor provenuet for salg
heraf med fradrag af honorar til konkursboet også er tilgået bankforbindelsen.
I efteråret 2017 indgik konkursboet aftale om salg af selskabets maskiner til et hollandsk
selskab. Eftersom der var tale om tung materiel, blev køber indrømmet en frist til den 31.
december 2017 til at fjerne maskinerne.

2.

Orientering til kreditorerne

Konkursdekretet har været bekendtgjort i Statstidende.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 1 af den 15. december 2016 orienterede kurator samtlige kendte kreditorer om konkursens indtræden og opfordrede kreditorerne til inden 4 uger at anmelde deres krav.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 2 af den 23. december 2016 udarbejdede kurator en oversigt
over boets aktiver og passiver i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 3 af den 20. april 2017 orienterede kurator vedrørende konkursboets aktiver og passiver i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 4 af den 3. oktober 2017 orienterede kurator vedrørende konkursboets aktiver og passiver i medfør af konkurslovens § 125, stk. 3 og 4.
Ved cirkulæreskrivelse nr. 5 af den 6. april 2018 orienterede kurator vedrørende konkursboets aktiver og passiver i medfør af konkurslovens § 125, stk. 4.
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3.

Fordringsprøvelse

Kuratellet har modtaget og registreret 87 anmeldelser i konkursboet. Anmeldelserne er
fordelt på § 93 krav på kr. 411.254,65, § 95 krav med kr. 2.958.493,72 og § 97 krav med
kr. 15.635.878,50, i alt kr. 19.005.626,87.
Den 3. juni 2019 blev der afholdt fordringsprøvelse, for så vidt angår de 2 anmeldte § 93
krav. Begge krav blev afvist ved fordringsprøvelsen og ingen af kravene er efterfølgende
blevet indbragt for Skifteretten.

4.

Omstødelige dispositioner mv.

Kurator har ikke konstateret forhold eller dispositioner, der gav anledning til nærmere
undersøgelser eller anlæggelse af søgsmål vedrørende omstødelseskrav.
I forbindelse med konkursbehandlingen har kuratellet ikke konstateret forhold, som gav
kuratellet anledning til at rette henvendelse til politiet med henblik på en politimæssig
efterforskning, jf. konkurslovens § 110, stk. 4.

5.

Skatte-/momsforhold

Selskabet har drevet momspligtig virksomhed, hvorfor konkursboet er momsregistreret.
Konkursboet er ikke et skattepligtigt konkursbo.

6.

Regnskab

Der kan herefter opstilles følgende regnskab for så vidt angår konkursen
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AKTIVER:
Salg af debitorliste og kundeportefølje
Salg af domænenavn
Ristorno, DHL Parcel
Ristorno, Stena Technoworld
Samlet panthavervederlag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

150.000,00
5.000,00
4.350,20
277,28
410.000,00

kr.

569.627,48

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

385,00
344,85
6.714,44
225,00
10,00
880,00
353,00
374,18
10,00
353,00
374,18
16.397,43
374,18
374,53
1.008,82
336,59
354,28
260,71
23,17
76,12
150,00
540.248,00

Passiver i alt ekskl. moms

kr.

569.627,48

AKTIVER
PASSIVER

kr.
kr.

569.627,48
569.627,48

Aktiver i alt ekskl. moms

PASSIVER:
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 05.12.2016
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 09.12.2016
Kautionsforsikring
Annonce Statstidende
Gebyr, udlandsbetaling
Betalt DataPeople
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 01.02.2017
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 03.04.2017
Gebyr udlandsbetaling
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 30.08.2017
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 03.11.2017
Betalt restancer forsikring
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 28.11.2017
Befordring, Aarhus – Horsens t/r 12.01.2018
Gebyr og renter, SKAT
Negativ rente pr. 31.03.2018
Negativ rente pr. 30.06.2018
Negativ rente pr. 30.09.2018
Negativ rente pr. 30.09.2019
Anslået yderligere negativ rente
Anslået Statstidende, afsluttende skiftesamling
Kuratorsalær
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BOBEHOLDNING

kr.

0,00

MOMSREGNSKAB
Der er løbende afregnet moms.
Afsluttende momsregnskab:
AKTIVER:

kr.

0,00

PASSIVER:
Moms, Statstidende, afsluttende skiftesamling
Moms, kuratorsalær

kr.
kr.

37,50
135.062,00

Momstilsvar

kr.

135.099,50

KONTANT AFSTEMNING
Boets beholdning foreligger således:
Indestående på boets konto
Indvundet panthavervederlag
Momstilsvar

kr.
kr.
kr.

130.474,12
410.000,00
135.099,50

kr.

675.573,62

Anslåede yderligere negative renter
Kuratorsalær inkl. moms
Afsluttende annonce inkl. moms

kr.
kr.
kr.

76,12
675.310,00
187,50

kr.

675.573,62

kr.

0,00

I henhold til konkurslovens § 148, stk. 2, erklærer undertegnede kuratorer, at der os bekendt ikke findes yderligere til indtægt for boet.

Aarhus, den 4. december 2019

Claus Hedegaard Eriksen
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