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Opgave
I mange år havde selskabet Coin Flip A/S haft en succesrig virksomhed, hvor de havde produceret
mønttællemaskiner til banker over hele verden. I takt med udbredelsen af pengeløse banker som
konsekvens af diverse pengeløse betalingsformer var efterspørgslen på mønttællemaskiner kraftigt
aftagende, og Coin Flip A/S havde desværre erkendt virkeligheden alt for sent.
Torsdag den 28. juni 2012 måtte økonomidirektøren hos Coin Flip A/S meddele den adm. direktør
og bestyrelsen, at alle kreditfaciliteter var opbrugt, og at det dermed ikke ville være muligt at
udbetale løn til Coin Flip A/S´ 63 ansatte herunder 19 funktionærer og 20 timelønnede.
Bestyrelsen og direktionen mødtes samme dag efter fyraften, hvor der blev afholdt krisemøde.
Økonomidirektøren fremlagde Coin Flip A/S´ aktuelle balance, som i realiteten udviste en positiv
egenkapital. Problemet var imidlertid, at Coin Flip A/S havde leveret mønttællemaskiner til en lang
række nødlidende banker, og det havde vist sig vanskeligt at inddrive disse udeståender.
Blandt direktionen og bestyrelsen var der enighed om, at det på sigt nok skulle lykkes at inddrive
udeståenderne, og at der fortsat var et marked for mønttællemaskiner, om end i et væsentligt mindre
omfang, hvorfor Coin Flip A/S også kunne forvente at sælge virksomhedens know how og patenter,
hvis det var det der skulle til.
Der blev truffet en beslutning om, at man fredag den 29. juni 2012 skulle kalde de ansatte sammen,
informere dem om situationen og anmode dem om at give henstand med halvdelen af juni lønnen,
og herefter sende de ansatte på ferie i uge 27, 28, 29 og 30, således at der i juli måned ville være
arbejdsro til at finde en løsning.
Fredag den 29. juni 2012 blev de ansatte kaldt sammen og informeret om situationen. Der var
naturligvis stor frustration blandt de ansatte, men også en forståelse for, at virksomheden havde
brug for henstand med halvdelen af lønnen, hvis situationen skulle vendes. Herefter udbetalte Coin
Flip A/S den 29. juni 2012 halvdelen af lønnen for juni måned.
En del af medarbejderne kontaktede deres fagforeninger, hvilket resulterede i, at de ansatte som var
organiseret under metalforbundet blev indkaldt til møde hos fagforeningen. Hos fagforeningen fik
de ansatte besked om, at henstand med halvdelen af lønnen ikke var nogen farbar vej, og at
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fagforeningen som mandatar ville indlevere konkursbegæring mod Coin Flip A/S den kommende
mandag på baggrund af den manglende del af lønnen.
Mandag den 2. juli 2012 blev der indleveret konkursbegæring mod Coin Flip A/S, og skifteretten
sendte med det samme konkursbegæringen til forkyndelse, således at skifteretten kunne nå at få
afsagt konkursdekret inden skifteretten selv gik på sommerferie.
Søndag den 8. juli 2012 forkyndte stævningsmanden konkursbegæringen for den adm. direktør
hjemme på hans privatadresse. Det fremgik af forkyndelsen, at skiftesamlingen, hvor betingelserne
for konkursbegæringen skulle prøves, var berammet til mandag den 16. juli 2012.
Mandag den 9. juli 2012 mødte den adm. direktør og økonomidirektøren på arbejde og drøftede kort
situationen. Økonomidirektøren havde godt nyt, idet Coin Flip A/S i løbet af weekenden havde fået
en henvendelse fra en agent i Libyen, som nu og her stod og manglende 50 mønttællemaskiner til
levering forskellige steder i Libyen, og det passede med, at Coin Flip A/S havde 50
mønttællemaskiner på lager.
Det var ikke først gang, at Coin Flip A/S skulle levere mønttællemaskiner til Libyen, idet landet
stadig var et af de få steder i verden, hvor pengeløse betalingsformer endnu ikke havde overtaget.
Dermed var Coin Flip A/S også bekendt med, at transporten kun kunne udføres af virksomheden
Terror Trans, da Libyen fortsat ikke kunne betragtes som sikkert.
Problemet var bare, at Coin Flip A/S i forvejen skyldte Terror Trans penge, og det stod klart, at
Terror Trans både ville kræve betaling af gammel gæld og forudbetaling, da Terror Trans tidligere
havde truet økonomidirektøren med at indlevere konkursbegæring, hvis de ikke snart fik deres
penge.
Dermed satte økonomidirektøren sig til at regne. Det viste sig, at såfremt Coin Flip A/S leverede 50
mønttællemaskiner, som man havde på lager, så ville Coin Flip A/S have likvider nok til at udbetale
den resterende del af juni lønnen, når Terror Trans både havde fået betaling af gammel gæld og
forudbetaling for den aktuelle transport til Libyen. Det var naturligvis en forudsætning, at
transporten kunne nå frem inden mandag, og at agenten i Libyen accepterede kontantbetaling.
Da agenten i Libyen havde accepteret kontantbetaling ved levering, og Terror Trans havde
bekræftet, at der kunne ske levering senest fredag den 13. juli 2012 blev det mandag den 9. juli
2012 besluttet, at betale Terror Trans den gamle del af gælden samt forudbetaling for den aktuelle
transport, og betalingen blev gennemført samme dag, som beslutningen blev truffet.
Fredag den 13. juli 2012 leverede Terror Trans mønttællemaskinerne til forskellige destinationer i
Libyen, og Coin Flip A/S bad samme dag agenten i Libyen om at overføre betalingen for
mønttællemaskinerne. Agenten vendte hurtigt tilbage og meddelte, at man af sikkerhedsmæssige
årsager havde opbevaret likvidbeholdningen i en boks på kontoret, og at man natten forinden havde
haft indbrud, hvorfor man ikke kunne opfylde aftalen om kontantbetaling, og det var et spørgsmål,
om man overhovedet ville være i stand til at betale.
Herefter stod det klart for den adm. direktør og økonomidirektøren, at afsigelse af konkursdekret på
skiftesamlingen den kommende mandag var uundgåelig. Den adm. direktør og økonomidirektøren
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havde ikke selv fået løn for juni måned, men Coin Flip A/S havde heldigvis en beholdning af euro i
en boks på kontoret, som blev anvendt i forbindelse med forretningsrejser, og beholdningen strakte
lige præcist til, at de kunne få den manglende juni løn udbetalt i euro til trods for, at lønnen var
aftalt i danske kroner. Derpå valgte den adm. direktør og økonomidirektøren inden skiftesamlingen
at udbetale sig selv løn af beholdningen af euro.
Skifteretten afsagde mandag den 16. juli 2012 konkursdekret over Coin Flip A/S.
Det viste sig efterfølgende, at Coin Flip A/S den 15. januar 2012 havde tilbagebetalt et depositum
på 800.000 kr. til et søsterselskab. Søsterselskabet havde retmæssigt opsagt lejemålet pr. 31.
december 2011 i henhold til en lejekontrakt med Coin Flip A/S som udlejer og ejer af lejemålet og
søsterselskabet som lejer. Søsterselskabet og Coin Flip A/S var 100 % ejet af samme moderselskab.
På tidspunktet for tilbagebetalingen af depositummet udgjorde Coin Flip A/S´ likvide beholdning
3.200.000,00 kr.
Spørgsmål 1:
Hvilke insolvensretlige problemstillinger giver beslutningen vedrørende henstanden med løn
anledning til at diskutere?
Spørgsmål 2:
Hvilke betingelser for afsigelse af konkursdekret skal være opfyldt?
Spørgsmål 3:
Du bedes redegøre for om betalingerne af Terror Trans kan omstødes.
Spørgsmål 4:
Hvilke insolvensretlige problemstillinger giver betalingen af lønnen til den adm. direktør og
økonomidirektøren anledning til, og efter hvilke bestemmelser skal disse behandles?
Spørgsmål 5:
Du bedes redegøre for om tilbagebetalingen af depositummet kan omstødes.
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