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O. Innledning:

Denne innberetningen  sendes til tingretten  i dag pr.  e-post  onsdag  den

27.10.2021 og medtas i original  til første  skiftesamling  torsdag  28.10.2021 kl.

08:15 i rettssal 03, og sendes ut sainmen  med rettsbok  fra skiftesamlingen.

Skyldneren  er pr. brev,  samt i åpningskjennelsen  gjort oppmerksom  på

møteplikten.  Erklæring  efter  kkl  § 120, 2 ledd  leveres/sendes  retten.

3.

Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.: 2l-081226KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  Kristiansand  Kjøkkendesign  AS, org.nr.:  920 951 929

Samtlige  kreditorer  som har meldt  krav  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Kristiansand  Kjøkkendesign  AS, org.nr.:  920 951 929

Forretningsadresse:  Barstølveien  60A,  4636 Kristiansand  S.

Bransje/  næringskode:  46.739 Engroshandel  med byggevarer  ikke nevnt annet

sted.

Vedtektsfestet  formål:

«Salg  av kjøkkeninnredning,  og  tilhørende  produ7cter.»

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet konkurs  i Kristiansand  Kjøkkendesign  AS den  29.09.21.

Grunnlaget  for konkursen  er melding  fira Foretaksregisteret  om at ovennevnte

aksjeselskap ikke på lovlig  måte har meldt  tiI Foretaksregisteret  et styre, som

fyller  aksjelovens  krav innen den fristen  som  registeret  har kunngjort,  datert
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07.04.2021.

3. Fristdag:  07.04.2021  (utgangspui':ikt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsarune1de1ser:  26.10.2021.

IV.  Bobestyrelsen:

1. Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Postboks  737,  4666  Kristiansand,

telefon 90 84 46 IO, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfellesskapet.no

2. Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  foreslås  oppnevnt,  med  begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. ledd..

3. Kreditorutvalg:  KreditorutvaIg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om konkursdebitor:

1. Stiftet  15.05.2018.

2. Aksjekapitalen  kr  30 ooo,-, meldt  'fullt  innbetalt.

3. Aksjonærer  som  har  mer  enn 20 oA av aksjene:

Giedra Ezerskyte, født 31.07.1980, Isefiærveien  190, 4770 Høvåg,  eier  100% av

aksjekapitalen.

4.  

Styrets  leder:

Giedra Ezerskyte, født 31.07.1980, Isefiærveien  190, 4770 Høvåg.

Styrets  leder  har  fratrådt.

5. Prokura:

Dan Robert Eilertsen, først 20.08.1970, Isefiærveien  190, 4770 Høvåg.
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6. Daglig  1eders  og styrets  leders  roller  i andre  foretak:

Giedra  Ezerskyte,  født  31.07.1980,  Isefjærveien  190,  4770  Høvåg.

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

7. Ansatte:

I følge  Brønnøysund  har  selskapet  ingen  ansatte.

8. Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Kristiansand  Kjøkkendesign  AS ble  stiftet  den 15.05.2018.

Selskapet  har  drevet  med  salg av kjøkkeninnredning  og tilhørende  produkter.

Forretningsadressen  er Barstølveien  60A,  4636  Kristiansand  S.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Ingen  registrerte  panteforhold.
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B.  Regnskapstall  -  omsetning:

1, Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

2. Det  foreligger  pr. d.d. ingen  regnskaper.  I Brønnøysundregistrene  foreligger  det

kun  en balanse  som  viser  at aksjekapitalen  på kr  30 000,-  er innbetalt.

Man  må eventuelt  koi'nine  tilbake  til  regnskapene  i den avsluttende

innberetning.

3. Insolvenstidspunkt:

For at insolvens  skal foreligge  må debitor  være  både insuffisient  og illikvid.

Insuffisiens  betyr  at verdien  av aktiva  er mindre  enn gjelden.  Illikviditet

innebærer  at man  ikke  kan  betale  sine forpliktelser  etter  hvert  som  de forfaller.

Bostyrer  vil  komrne  tilbake  til  insolvenstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den direkte  årsaken  til konkursen  er melding  fira Foretaksregisteret  om at

ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har meldt  til  Foretaksregisteret  et

styre  som fyller  aksjelovens  krav  innen  den  firisten  som  registeret  har  kunngjort.

Her  ITlå man komine  tilbake  til konkursens  årsaker  i den  avsluttende

innberetningen.

1:\Advisor\dok\20212\19384RJGK77YH.doc Side  5 av 9



ADp(,9% j
VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av  Jostein  Mellemstrand  den 01.10.2021.

Advokat  Øysteiti.Vi)cstøli
Postbokg  737-
4666.Kristiansan6

REGISTRERINGJTVAN(aSOPPn.ØSN)NGSBONR.:  2'1-081226KON-aFÅGD7PKRI:  KRISa?Ii8i

Ettet  aiunodning  ep det blitt  avholdl  registreringi  ovennemte  tvangsoppløsningsbo.

Registraringen  ble holdt  fredag ). oktobe  202'1 kL Th2.00på.adresse, Thefjarveien.n901  4770iHøvåg,
ineitstyremedlemi  )conkursforetaket,  Dan  Robert  E{lertsen,  ti) stede. Fratrådt  styreleder,  Giedra
Ezemkyte,  er identisk  med'IDaniRobert  Eilertsens  tidligere  samboer.

St%610dÅf QpplySer at &ai ikkehf  V8ert aktiVitet  iik8fOretaket  i 2O2J. Se16kapet har ikk6  IISatte,
og har hella  ingaaeksteriie  leieforhold.

Ii)an Robert  Hilettseniopplyser  at han pemonlig  har ført  regnskapet  [ foretaket  via regnskaps-
proget,  Visma.  eAccounting.

Regiskeringen  ar supplert  med uthenting  av opplysninget  fra tilgjengelige  offentlige  registre.

[Og[OlIEtaket  er eier aV et utsblhngsk)økken,  et ikke  salgbart  glassk)ø)dceni sarnt enikløkkenøy.
Eiendelene  stk  plassart  isalgslo)calene  ti]i SkousenKristiansand,  Barstølveiett  60a, 4636 Kristiansandi
Ut  fi'a mQttatt  infåmna8Jpn hl)Ttb-t  hl  kOStpllS på eiendelenei  anslås Obje)dene Aha' ell samlet  veipå
maksimalt  kr. 3Q00Q,00,

lge Dei  Sentnlle  MotorVognreg'stereber  k0nk11t8fOretaket ikke  tOgi€tnett 80fI1  eier aV motorkjøretøy.

Konkursforetaket  haddaE)NB.Bank  ASAsom  bankforbindelse.  'Vedhenvendelsetil  petsonell:iibanken
har  jeg  fap  opplyst  at engasjementet  ble.avilutteb  26. august2021i.  På datte tidspunktet  ble samtlige
kOnti avg)uttet, som alle hadde ininus  8a}dO,

Styremedlemi  Dan.RObert  Eilertsen,  Oppgir ingen utestående fOr(hfnget  tiltegistreffig,

Intet  annet påvist  eller  opplyst  til  registrering  % tvangsoppløsningsboet.

tiansand;Ot.10,202i (7

Joat in.Mellemstr

Vedlegg:  Fakhøm
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1. Boets  konto
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Pr. d.d. står det kr. 37 500,-  på boets  konto,  hvilket  refererer  seg til  oppgjør

konto.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  oinkostninger  med  inntil  kr  x,-.

Konkursboet  er  merverdiavgiftsp1iktig  og  Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3.  Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  i boet  innen  26.10.2021.

Det  er foreløpig  3 anineldte  krav  i boet  på til  sammen  kr.  212  555,25,-.

Kravene  er som  følger:

Fovdiinger  i Agder  tingretts  kon  ku  rs  bo  ni.  21-0812  26K0  N-TAG  D/T  KRI

Kristiansand  Kløkkendesign  AS

Skatteetaten

Statens  innkrevingssentral

Pa  ntesikret  Priormrt  klasse  II  Prioritevt  klass  e I u  prioritert

93  594,00

Etterpriovitert

25  1')9,00  kr  11712,00  kr

kr  28  776,00  kr

130  5C15,00

28  776,00

Aprila  Bank  A5A 53274,2S kr  53  274.25

Totalsum kv kr 93  594,00  kr kr 78  473,25  kr  40  488,00  kr 212  555,25
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VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr. d.d. står  det  kr. 37 500,-  på boets  konto,  jf.  boets  konto.

De  aru'neldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrekning  de vil  kunne  få dividende.

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må  behandles  i den  avsluttende  innberetningen.

Det  er imidlertid  ingenting  som  tyder  på at straffbare  handlinger  er begått.

X.  Karantenebetingende  forhold:

En  skyldner  hvis  bo  er  tatt  under  konkursbehandling,  kan  settes  i

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkomønende  med  skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i

forbindelse  med  konkursen  eller  den virksornhet  som  har  ført  til  insolvensen,

eller

2) det  må antas at vedkommende  på grunn  av uforsvarlig  forretningsførsel  er

uskikket  til  å stifte  et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig  leder

(administrerende  direktør)  i et selskap.

Ved  avgjørelsen  skal  det legges  vekt  på om  det  under  hensyn  til  skyldnerens

handlemåte  og forholdene  for  øvrig  synes  rimelig  å sette  ham  i karantene.

Karantenespørsmålet  må  bli  å komme  tilbake  til  i  den  avsluttende

innberetningen.
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XI.  Pers.pektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

l.  Bobehandlingen  har  til  nå i hovedsak  vært  konsentrert  om å skaffe  oversikt  over

boet.

2. Under  den videre  bobehandling  vil  det bli  sett nærinere  på konkursens  årsaker,

insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

3. Bobehandlingen  vil  høyst  sannsynlig  kunne  bli  avsluttet  innen  3-måneders

fristen.

ikstøl

styrer
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