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Tømrermester Torben (TT) havde siden 1995 drevet tømrerfirma i selskabet Tømrermester Torben 
ApS, som var ejet af Tømrermester Torben Holding ApS, som igen var 100 % ejet af TT. 
 
Tømrerfirmaet beskæftigede 8 svende og 1 lærling og mester selv, og endvidere blev der benyttet 
underleverandører, så der løbende var ca. 20 mand beskæftiget.  
 
I perioden 2005 til 2008 beskæftigede TT ApS sig primært med at bygge typehuse i 
nyudstykningerne Helenelyst og Laskedalen ved Brabrand lige uden for Århus. 
 
I perioden 2005 til 2007 var der byggeboom, og der var rigeligt med arbejde, og det lykkes også 
TT, at få forhandlet nogle fordelagtige kontrakter i hus med de byggefirmaer, som TT ApS byggede 
for. 
 
Ude på pladserne havde håndværkerne godt bemærket, at mestrene havde nok at lave, da 
håndværkerne holdt i lange køer for at komme ind til Helenelyst og Laskedalen.  
Dette resulterede i et lønpres fra håndværkerne, og mestrene var derfor nødt til at hæve 
håndværkernes løn betragteligt. 
 
Som følge af byggeboomet var der stor efterspørgsel på varer, og materialeleverandørerne 
benyttede muligheden for at presse prisen i vejret. 
 
Situationen betød, at TT ApS fik en lang række fordelagtige kontrakter i hus, men udgiftssiden var 
også øget betragteligt, men TT ApS tjente fortsat penge. 
 
I slutningen af februar 2008 konstaterede TT, at der ikke var penge i kassen til at dække 
lønningerne, som skulle komme til udbetaling sidst på måneden. Det var ikke noget nyt, at 
likviditeten som oftest var lidt stram i februar måned, da arbejdet altid gik lidt langsommere i denne 
periode, men det havde altid udlignet sig over sommeren. Derfor havde TT ApS i forvejen en 
kassekredit i Bygge Banken (BB) på kr. 350.000, og den 28. februar 2008 var der trukket kr. 
359.000 på kassekreditten. 
 
Som følge af den manglende likviditet i forbindelse med lønudbetalingerne for februar 2008 
henvendte TT sig hos BB og anmodede om at få udvidet kassekreditten med kr. 500.000,00. 
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Hos BB var man godt bekendt med de stigende udgifter, men samtidig var man også godt klar over, 
at der fortsat var masser af arbejde i byggebranchen, hvorfor man ikke havde betænkeligheder ved 
at udvide kassekreditten, når det gjaldt et velrenommeret tømrerfirma. 
 
Imidlertid var BB blevet købt af en større koncern, og det var herefter blevet besluttet, at der altid 
skulle stilles sikkerhed i forbindelse med kreditgivning, uanset hvilket renommeé en kunde måtte 
have. 
 
På den baggrund blev det den 28. februar 2008 mellem BB og TT ApS aftalt, at kassekreditten blev 
udvidet med kr. 500.000, og at BB skulle have et virksomhedspant stort kr. 1.000.000,00 i 
fordringer, varelager og goodwill. Endvidere skulle TT personligt kautionere for kassekreditten.  
 
TT underskrev en kautionserklæring, således at TT kautionerede for ethvert krav, som BB måtte 
have eller få overfor TT ApS. Samtidig fik TT underpant i TT ApS’ driftsmidler, da TT ønskede at 
være dækket af, såfremt der måtte blive trukket på kautionen. 
 
Herefter kunne TT ApS anvise løn til de ansatte den 29. februar 2008. 
 
Efter TT’s opfattelse var TT ApS’ problem alene et likviditetsmæssigt problem som skyldtes, at de 
betalinger, som TT ApS modtog fra byggefirmaerne, forfaldt i rater. Således modtog TT ApS som 
regel først betaling for sit arbejde op til 6 måneder efter, at TT ApS havde afholdt sine udgifter til 
lønninger, materialeleverandører og underleverandørerne. 
 
Selv om TT var tilfreds med, at TT ApS havde fået udvidet kassekreditten, så virksomheden kunne 
fortsætte, så havde TT alligevel lidt betænkeligheder ved kautionen, da han nu personligt kunne 
blive ramt, hvis det ikke gik for selskabet. Han var heller ikke rigtig tryg ved, om han ville være 
dækket af med hensyn til underpantet i driftsmidlerne. 
 
Umiddelbart efter, at TT ApS den 28. februar 2008 havde fået kassekreditten udvidet besluttede TT, 
at han ville begynde at trække betalingerne til materialeleverandørerne og underleverandørerne, da 
han ikke havde kautioneret for deres krav. 
 
På den baggrund blev kassekreditten over de næste par måneder nedbragt til kr. 300.000, og TT var 
godt tilfreds med sit værk. Det havde ikke været helt let, da materialeleverandørerne havde brokket 
sig så meget, at det havde været nødvendigt at finde nye. TT ApS kunne dog ikke undvære en 
enkelt materialeleverandør af vinduer, som havde et krav mod TT ApS på kr. 100.000. Denne 
materialeleverandør havde den 1. april 2008 fået transport i nogle endnu ikke forfaldne 
tilgodehavender på kr. 120.000,00, som TT ApS havde mod et byggefirma. Også 
underleverandørerne havde nægtet at fortsætte arbejdet, hvilket havde bevirket, at TT ApS’ egne 
ansatte måtte udføre overarbejde. 
 
Som følge af det massive overarbejde konstaterede TT den 26. april 2008, at der ikke var penge til 
at udbetale april lønnen, medmindre TT ApS igen trak kassekreditten over nul. Samtidig var TT 
godt klar over, at kravene fra materialeleverandørerne og underleverandørerne var af et sådant 
omfang, at han inden for den nærmeste fremtid risikerede, at de ville anmode skifteretten om at 
erklære TT ApS konkurs. 
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Den 26. april 2008 besluttede TT at sælge den til TT ApS tilhørende samlede virksomhed til TT 
Holding ApS for kr. 550.000, med undtagelse af de tilgodehavender, som vinduesleverandøren 
havde fået transport i.  
 
TT Holding ApS overtog tilgodehavender for kr. 400.000, men som følge af latente 
garantiforpligtelser og mangelsansvar blev disse alene medtaget til kurs 50. På daværende tidspunkt 
var der ikke udsigt til, at der ville blive gjort garantiforpligtelser eller mangelsansvar gældende, men 
TT var godt klar over, at det som oftest ville ske på et senere tidspunkt. 
 
Driftsmidlerne var i anlægskartoteket medtaget til kr. 227.950, men TT vurderede, at de på auktion 
alene ville indbringe kr. 100.000, hvorfor driftsmidlerne alene blev overdraget til afståelsesprisen.  
 
Handlen blev berigtiget ved, at TT Holding ApS overtog lønmodtagerforpligtelser med kr. 250.000, 
som svarede til den manglende løn for april 2008 og feriepenge, og kr. 150.000 blev brugt til at 
nedbringe kassekreditten, og kr. 150.000 blev brugt til at indfri en enkelt leverandør, som den 5. 
maj 2008 havde opnået dom over TT ApS, hvorefter TT ApS inden 14 dage til leverandøren skulle 
betale kr. 150.000. 
 
Herefter indleverede TT ApS den 29. april 2008 egenbegæring til skifteretten, og anmodede om at 
blive taget under konkursbehandling. 
 
Sammen med konkursbegæringen blev følgende balance oplyst: 

Aktiver: 

Tilgodehavender  kr. 57.542 
Moms tilgodehavende kr. 155.808 
I alt kr. 213.350 

 

Passiver: 

Leverandørgæld kr. 998.682,41 
Skat (A-skat, selskabsskat 
mv.) 

kr. 477.198,85 

Mangels krav og garanti kr. 612.646,98 
I alt kr. 2.088.852,24 
   
 
 
 Spørgsmål: 

Hvilke omstødelige dispositioner kan identificeres, og hvilke bestemmelser kan disse 

omstødes efter? 

 


