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Til samtlige kendte kreditorer i  

Konkursboet efter Fonden Frie Børnehaver – Børn og Service  

+ SKAT + Skifteretten 

 

 

Fonden Frie Børnehaver – Børn og Service under konkurs, CVR.nr. 25579003 - Cirkulæreskrivelse 2 

 
I fortsættelse af min cirkulæreskrivelse nr. 1 af den 18. maj 2015 og under henvisning til konkurslo-

vens § 125, stk. 1 skal jeg herved orientere om konkursboets foreløbige statusoversigt. 

 

AKTIVER 

 

1. Ejendommen beliggende Thorsmosevej 21, 3200 Helsinge 

 

 Den offentlige vurdering af ejendommen 

 er DKK 6.200.000. Ejendommen er ubehæftet 

 Ejendommen er udlejet. 

 Handelsværdien af ejendommen kendes 

 p.t. ikke, hvorfor værdien for boet fore-   

 løbigt medtages til den offentlige vurdering DKK 6.200.000,00 

 

2. Lejemålet Ballerupvej 25, Albertslund 

 

 Den konkursramte fond har indgået forlig med 

 Frederiksberg Kommune vedrørende fraflytning  

 af lejemålet med betaling af  DKK 188.568,90  
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3. Salg af aktiver og aktiviteter 

 

 Kurator har solgt en del af den konkursramte  

 fonds aktiver og aktiviteter. Købesummen er  

 fastsat af et beløb up-front på DKK 1.000.000,00,  

 hvilket beløb ikke kan reduceres. Herudover er  

 købesummen fastsat som en såkaldt earn-out baseret  

 på omsætning i det første år efter overdragelsesdagen.  

 Restkøbesummen anslås foreløbigt forsigtigt til DKK  

 2.000.000. En del af aktiverne og aktiviteterne tilhører  

 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, der  

 blev taget under konkurs den 4. maj 2015. Kurator  

 undersøger pt. fordelingen af aktiverne og aktiviteterne,  

 hvorfor værdien foreløbigt fordeles med ¼ til boet  DKK 750.000,00 

 

4. Arbejdernes Landsbank 

 

 Den konkursramte fond havde pr. dekretdagen et  

 indestående i Arbejdernes Landsbank på  DKK 4.961,00 

  ______________________ 

 

 Aktiver i alt DKK 7.143.529,90 

 

 

PASSIVER 

 
1. Massekrav, jf. konkurslovens § 93 – 

 Det er ikke muligt på nuværende  

 tidspunkt at anslå kurators honorar DKK 0,00 

  

2. Privilegerede krav, jf. konkurslovens 
 § 95 – forventeligt DKK 500.000,00 

 
3. Simple krav, jf. konkurslovens § 97 – 
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 Foreløbig anmeldt DKK 3.889.649,31 

  

 Passiver i alt DKK 4.389.649,31 

 

For god ordens skyld skal jeg som kurator gøre opmærksom på, at ovennævnte oversigt er foreløbig, 

idet jeg fortsat modtager anmeldelser i konkursboet, og idet de ovennævnte aktivers værdiansættelse 

er anslået. 

 

BOETS BEHANDLING 

 

Næste cirkulæreskrivelse vil blive udsendt så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt og senest 4 

måneder efter afsigelse af konkursdekretet. 

 

Nærværende cirkulæreskrivelse er fremsendt til skifteretten og samtlige kurator bekendte kreditorer. 

 

  Med venlig hilsen 

Anders Rynkebjerg 

 

  _______________________ 

  Susanne Jakobsen 


