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Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.:  21-081226KON-TAGD/TKRI

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

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3. 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  fori'nål:

«Salg  av  kjøkkeninnredning,  og  tilhørende  produkter.»

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  iKristiansand  Kjøkkendesign  AS  den  29.09.21.

Gninnlaget  for  konkursen  er melding  fra  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,  datert

07.04.2021.

Fristdag:  07.04.2021  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

Frist  for  fordringsanmeldelser:  26.10.2021.

2.

Bobestyrelsen:

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

telefon 90 84 46 10, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfellesskapet.no

Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med  begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. ledd..
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3.  Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  er ikke  oppnevnt.

Nærmere  om  konkursdebitor:

Stiftet  15.05.2018.

Aksjekapitalen  kr  30 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

Aksjonærer  som  har  mer  eru'i  20 % av aksjene:

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

aksjekapitalen.

Styret:

Styrets  leder:

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

Styrets  leder  har  fratrådt.

5. Prokura:

Dan Robert Eilertsen, født 20.08.1970, Isefiærveien 190, 4770 Høvåg.

Eilertsen  var  tidligere  samboer  med  100%  eier  og  styreleder  Giedra

Ezerskyte.

6. Daglig  leders  og styrets  leders  roller  i andre  foretak:

Giedra  Ezerskyte,  født  31.07.1980,  Isefjærveien190,  4770  Høvåg  (styreleder).

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.
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Det  fremgår  ikl<e av Brønnøysundregistrene  at daglig  leder  er oppnevnt.  Det  er

imidlertid  bostyrets  oppfatning  at det  var  Dan  Robert  Eilertsen  som  stod  for  den

daglige  driften.

7. Ansatte:

I følge  Brønnøysund  har  selskapet  ingen  ansatte.

8. Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

Konkursdebitors  økonomiske  yirksomhet:

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  registreite  panteforhold.

Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

2.  Regnskapene  er som  følger:

15.05.2018-31.12.2019  (første  regnskapsår)

Dri:ttsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

658 000,-

573 000,-

85 000,-
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Finansutgifter ca. laa O,-

Ordinært  resultat ca. kr 85 000,-

Årsresultat ca. kr 85 000,-

Hensyntatt  aksjekapitalen  på ca. laa 30 000,-  er egenkapitalen  pr. 31.12.2019

positiv  n"ied ca. 115  000,-

2020

Driftsinntekter ca. kr 701 000,-

Driftsutgifter ca. laa 41 000  -

Driftsresultat ca. kr 660  000,-

Driftsutgiftene  består  hovedsakelig  av bankutgifter  n"ied noe elektrisitet  og det

konstaterte  tapet  på fordringene.

Det  er il&e  bokført  noen  leverandørutgifter.  Dette  må åpenbart  være  feil.  Når

selskapets  driftsinntekter  er på kr  701 000,-  har  man  nødvendigvis  også  måtte

kjøpe  det  man  skulle  selge  (kjøkkeninnredninger).

Regnskapet  er således  overhodet  ikke  til  å stole  på, og man  har fra  bostyrets

side  forsøkt  å komme  i kontakt  med  Dan  Robeit  Eilertsen  en rekke  ganger  uten

at han  nå hverken  tar  telefonen  eller  responderer  på e-post.  Bostyret  har  derfor

koinmet  til  den konUusjon  at dette  kan  man  ikke  fortsette  med  og avslutter

dermed  bobehandlingen.
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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 forplildelser  etter  hvert  som de forfaller.

Ut  ifra  det som foreligger  er det umulig  for  bostyret  å si noe om når  insolvens

inntrådte.  Selskapet  ble også  tvangsavviklet  på bakgrunn  av manglende  styre.

Det  er kun  aruneldt  krav  på laa 99 000,-  og dette  er krav  fra Skatteetaten,  statens

innkrevingssentral  og Aprila  Bank  ASA.

Årsaker  til  konkursen:

Den direkte  årsaken  til konkursen  er melding  fra Foretaksregisteret  om  at

ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har meldt  til  Foretaksregisteret  et

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

Det  er heller  ikke  lett  for  bostyret  å konkludere  noe om årsakene  til  konkursen,

men i og med at selskapet  ble tvangsavviklet  ser det nærmest  ut som  at

manglende  interesse  for  selskapet  er  hovedårsaken  til

konkursen/tvangsavvik1ingen.  Det forhold  at Eilertsen  ikke  tar telefonen  og

svarer  på mail  fra  bostyret  underbygger  også dette.

VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registreig  av boet  er foretatt  av Jostein  Mellemstrand  den 01.10.2021.
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Advokat  Øystein Vikstøl
Posthiob  137
4666 Kristiamsand

REGJSTRERING  I TVANGSOPPLØSN[NGSBO  NR.: 2J-08i226KON?AGD/'IXRJ:  KRTSTuSAND
KJØKKENDESNGN  AS, NSEFJÆRVEJEN }90, 4770 HØVÅG  (ORG. NR.: 920 9.5i 929).

Ettez anmod)mg  erdet  biitt  avhoMt registte*giovennevnte  tvamgsoppJøsmnBsbo.

Registyemgem We Wdt  freåag i. oktober 2021 k!. )2J(' på aaresse, Nsefjætveie» n9O, 4770 Hø;våg,

med stpemedlem  Nkonkursforetaket, DanRobet  Bilertsen, til  stede. Frattådt  styreleder, eiedra
Fmeøskyte, eridentiskmedDanRobertEiiertsenstid1igeresamboer.

Dau Robert Eilertsen  opplyser at han personlig harført  regnskapet i foretaket via regnskaps-
programmet, Visma eAccounting.

RegistreÅgen  er suppIert meduthenting  av opplysger  fra tilgiengeHge offentlige  registre.

Ko sforetaket er eierav  et utstillingskiøkken,  et iuesalg»art  giassk'økken, sæt  enkjøkkenøy.
Eiendelene stårplassert  isalgslokalene  til  SkousenKtistiansan4  Barstølveien 60a, 4636 Kvi.stiansand.
Ut txmattatt  informasjonknyttek  tilkostpris  på eiendelene,,ans}ås objekteneåha  en samlet verdi  pa
maksit  kr. 30 ooo,oo.

geDet  Sentrale Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikke registtert som eiex av motorkjøtetøy.

Konkursforetaket  hadde DNB Bank ASA som bankforbindelse. Ved henvende1setLlpersone)t i banken
harjegffitt  opplyst at engasjementet ble avsiuttet 26. august 202L  På dette tidspet  Me samt»ge
konti  avsIuttet, som alle haddeminus  saldo.

Styremedlem, Dan Robert Eilatsen,  oppgir ingen utestående fordiger  ti} registreåg.

hxtet annet påvist eØler opplyst til  registre*g  i tvangsoppløsningsboet.

MeA1emstr4n

Vedlegg: Faktura
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1. Boets  konto
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Pr. d.d. står det kr. 30 482,-  på boets  konto,  lwilket  refererer  seg til  salg av et

utstillingskjølien.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  oinkostninger  med  inntil  kr  59 950,-.

Konkursboet  er  merverdiavgiftspliktig  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 am'neldte  krav  i boet  på til  sarninen  kr. 99 399,25,-.

Kravene  er som  følger:

FordringeriAgder  tingrelts  konkuisbo  nr. 21-081226KON-TAGD/TKRI

tristiansand  I«lØkkendesign  AS

Navn

I  Skatteetaten

2 Statens  innkrevingsientral

3 Visma

Aprila  BankASA

Pantesikret iPrioritertklasiell iPtioiitertklassel illpiioritert  iEtte+p+loritert iSum i
kr  15400,00  ki  17g1,00  kr  158,00  kr  17349,00  oppdøtenozu«agigo.uz

kT 28 776,00  kff 28 776,00

kr  53 274,25  kv  53 274,25

Totalsum 15  400,00  kt 55 065,2S  kv  28 934,00  kt  !19 399,25

1:\Advisor\dok\20212\19384RKMK24FB.doc Saide 8 av  1l



4.  Regnskap  - salærforslag:
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Under  forutseti'iing  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  e;, 135 oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

1.  Salg  driftstilbehør

2.  MVA  av  pkt.  3

3. Til  gode  MVA

Totalt lG-

30 000,-

7 500,-

19 129,-

56 629,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Meljo  (Betalt)

MVA  av pkt.  7

Totalt

14 987,-

l 150,-

66 400,-

16 600,-

4 500,-

1 125,-

5 614,-

1404,-

lll  780,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr 55 151,-,  som  må bli  å dekkes  av staten  v/

skatteetaten  (tvangsoppløsning).

III Sa1ærforslag

Det  er medgått  ca. 40,25  timer  av kr 1650,-.

Salær  bostyrer

Mva.  av  bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av  borevisors  salær

Totalt kr

66 400,-

16 600,-

4 500,-

l 125,-

88 639,-
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IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

Kristiansand  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  ink].  MVA

Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Totalt ki-

ADg9,p'; i

14 987,-

83 000,-

l 150,-

5 625,-

104  762,-

3.

Boets  konto  inkludeit  MVA

Staten  v/ Skatteetaten

Sum

Hvorav  allerede  utbetalt

56 629,-

55 151,-

111780,-

7 018,-

Totalt kr 104  762,-

IX.  Straffbare  forhold:

Det  er 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) vedkomi'nende  med  skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller
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2) det må antas at vedkomtnende  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

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

Det  anbefales  ikke  karantene  i dette  boet.

X.  Frist  for  merknader

Eventuelle  merknader  i henhold  til  nærværende  iru'iberetning

må  være  bobestyrer  i hende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle

merknader  i anledning  salærforslaget  må  være  bobestyrer  i hende

innen  samme  frist.

Innen  samine  frist  bes konkursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte

erUæring  i henhold til konkurslovens el 120, 2.1edd, 2. piu'iktum om at
opplysningene  i  denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonomiske

virksoinhet  etter  hans  viten  er riktig  og uttømi'nende.

Kristiansand,  26.01.2022

Vikstøl

1:\Advisor\dok\20212\19384RKMK24FB.doc Side  1l  av 1l


