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O. Innledning:

Denne  innberetningen  sendes  til  tingretten  og debitor  i dag pr. e-post  torsdag

25. august  2022  og medtas  i original  til  første  skiftesamling  fredag  26. august

2022  kl. 08.30  i Agder  tingretts  lokaler,  og sendes  ut sammen  med  rettsbok  fra

skiftesamlingen.  Den  er også sendt  i Aktørportalen  i dag. Skyldneren  er per

brev,  samt  i åpningskjennelsen  gjort  oppmerksom  på møteplikten.  Erklæringen

etter  kkl.  § 120  andre  ledd  medbringes  retten.

I. Adressater  for  innberetningen:

1.  Agdertingrett,bonr.:22-105141KON-TAGD/TKRI

2.  Konkursdebitor,  Bakgården  Pub  Kristiansand  AS,  org.nr:  890  875  882

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet:

Skatteetaten

3.  Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

4.  Aktørportalen

II.  Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

l,  Bakgården  Pub  Kristiansand  AS,  org.nr:  890  875  882

2.  Forretningsadresse:  Tollbodgata  5, 4611  Kristiansand  S

3. Bransje:  Drift  av pub.

Vedtektsfestet  formål:

«Selskapets  virksomhet  er å drive  pub, investere,  eie og inneha  aksjer  og

andeler iandre  selskaper, herunder investere iverdipapirer  og fast eiendom og

alt hva som står i forbindelse  med dette.»

I praksis  har  selskapet  bedrevet  en pub-virksornhet  med  salg  av mat  og drikke.
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III.  Konkursen:

l.  AgdertingrettåpnetkonkursiBakgårdenPubKristiansandASdenl9.07.2022.

2.  Grunnlaget  for  konkursen  er en oppbudsbegjæring  fra selskapet  selv, datert

19.07.2022.

3,  Fristdag:  19.07.2022  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4.  Frist  for  fordringsanme1delser:  22.08.2022.

IV.  Bobestyrelsen:

l.  Bostyrer:AdvokatØysteinVikstøl,Postboks737,4666Kristiansand,

telefon 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfel1esskapet.no

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

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. ledd..

3.  Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

l.  Stiftet  31.01.2007,  registrert  i enhetsregisteret  16.04.2007.

2.  Aksjekapitalen  kr  251 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

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

Bakgården  Holding  AS,  org.nr.:  988 713 61, Tollbodgata  5, 4611  Kristiansand

S, eier  lOO % av aksjekapitalen.

4.  

Styrets  leder  og daglig  leder:

Gudrnund  Harald  Pedersen,  født  23.05.1958,  Vardåsveien  52,  4637

Kristiansand  S.

Styremedlem:

Rune  Kaarbø,  født  03.05.1953,  Østre  Strandgate  16,  4610  Kristiansand  S.
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Revisor

Irevisjon  AS

Skippergata  2A

4611  Kristiansand  S

Styrets  leder  og ett styremedlem  i fellesskap.

Prokura:

Styrets  leder  og ett styremedlem  i fellesskap.

Daglig  leders  og styrets  leders  roller  i andre  foretak:

Styrets  leder  og daglig  leders  rolle  i andre  foretak:

Gudmund  Harald  Pedersen,  født  23.05.1958,  Vardåsveien  52,  4637

Kristiansand  S, styrets  leder  og daglig  leder.

Registrerte  roller  i andre  foretak:

Guru  Holding  AS

Tollbodgata  5

4611  Kristiansand  S

Org.  nr.:  916  577  508

Rolle:  Styreleder

Bakgården  Bar  AS

Tollbodgata  5

4611  Kristiansand  S

Org.  nr.:  916  577  508

Rolle:  Styreleder
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Bakgården  Holding  AS

Tollbodgata  5

4611  Kristiansand  S

Org.  nr.:  916  577 508

Rolle:  Styreleder  og daglig  leder

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

Ifølge  Brønnøysundregistrene  hadde  selskapet  pr. 10.05.2022  15 ansatte.  Dette

stemmer  med bostyrers  opplysninger  og disse har krav  på lønn  og/eller

feriepenger.  Alle  er meddelt  A-skjema  herfra.  Styreleder  opplyser  at alle  ansatte

er meddelt  lovformelig  oppsigelse  forut  for  konkursen.

IO.  Leieforholdet:

Selskapet  har  fremleiet  lokalene  i Tollbodgata  5 fra  Bakgården  Holding  AS  som

hoved-leietaker.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1.  Bakgården  Pub  Kristiansand  AS  ble  stiftet  den  31.01.2007

Selskapet  har  hatt  som  virksomhet  å drifte  pub.

Fonetningsadressen  er Tollbodgata  5, 4611  Kristiansand  S.

2.  Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Ingen  panteforhold  er registrert.
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Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskapene  er revisjonspliktige.

2, Regnskapene,  i henhold  til  Brønnøysundregistrene,  viser  som  følger:

2019:

Driffsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

9 600 000,-

9 837 000,-

(237  000),-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

O,-

(237  000),-

Årsresultat ca. kr (237  000),-

Hensyntatt  egenkapitalen  på ca. kr. 567 000,-  pr. 31.12.18  er egenkapitalen  pr.

31.12.19  positiv  med  ca. kr. 330 ooo,-.

2020:

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

7 522 000,-

7 477  000,-

45 000,-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

O,-

45 000,-

Årsresultat ca. kr 45 000,-

Hensyntatt  fjorårets  positive  egenkapital  på ca. kr. 330 000,-  er egenkapitalen

pr. 31.12.20  positiv  med  ca. kr. 375 ooo,-.
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2021:

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

5 086  000,-

5 235  000,-

(149  000),-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

O,-

(149  000),-

Årsresultat ca. kr (149  000),-

Hensyntatt  fjorårets  egenkapital  er egenkapitalen  pr. 31.12.21  positiv  med  ca.

kr  226  ooo,-.

Bostyrer  må komme  nærmere  tilbake  til regnskapene  i den  avsluttende

innberetningen.

Insolvenstidspunkt:

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

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

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

Bostyret  må  komrne  tilbake  til  insolvenstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.
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4. Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er oppbudsbegjæring  fra  selskapet  selv,  datert

21.06.2022.

Bostyret  må  kornme  tilbake  til  konkursens  årsaker  i  den  avsluttende

innberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

l. Boets  aktiva.

Registremg  av boet er foretatt  av

Marius  A. Stokke
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Agder  tingrett

Postboks  63

4661 Kristiansand

REGISTRERING  I  KONKURSBO  NR.  22-105141KON-TAGD/TKRI:
R ÅK(.ÅRI1FN  PTJB  KRISTIÅNSÅND  AS,  POSTBOKS  7'1, 4662
KRISTIANSAND  (ORG.NR  890  875  882)

Etter  anmodning  fra  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdtregistering
i ovennevnte  konkursbo.  Møtet  ble  avholdt  den 19, juli  2022  i lokalene  til
konkursdebitor  i Tollbodgata  5 i Kristiansand.  På gmtux  av påviste  feil  i varetellingen
fra  ansatt  restaurantsjef  etter  kontroll  fra  undertegnede  mot  bilder,  ble det avholdt  nytt
møte  mandag  25. juli  2022.  Tn stede  på begge  møter  var  bostyrer,  styrets  leder;
Gudmund  Harald  Pedersen  og styremedlem  Rune  Kaarbø,  og undertegnede.

Selskapet  er i et konsernforhold  med  totaIt  3 selskaper.  Morselskap  og 100  prosent  eier
av aksjene,  er  Bakgården  Holding  AS.

All  aktivitet  er innstilt  og alle  ansatte  er sagt opp før  konkursåpning.

Selskapet  er fremleietaker  av pub-Iokalene  i Tollbodgata  5 fra  Bakgården  Holding  AS
som  hoved-leietaker.

Selskapet  har  bedtevetpub-virksomhet  med  salg av mat  og drikke  under  navnet;
Bakgården  Både  &.

Det  foreligger  driftstilbehør  til  registrering:

Komplett  storkjøkkeni  rustfritt  stål med  grffl,  koketopp,  frityr,  konveksjonsovn,
micto-ovn,  oppvaskmaskin,  kjølebenk,  arbeidsbenk  og flere  kjøkkenhyller.  Alder  er
oppgitt  til  ca. 15 år. I tillegg  kommer  flere  kjøleskap,  fryseskap  og fryseboks  samt
diverse  kjøkkenutstyr.  Antatt  verdi  kr  ca. 40.000  eks. mva.  ved  salg  fra  konkursbo.

Eldre  musikkanlegg  med  tilkoblet  nettbrett  og 4 flatskjermer.  Antatt  verdi  ca. kr
7.000  ved  salg  fra  konkursbo.

Komplett  «pubinnredning>»  med  plassmontert  bardisk  og fastskmdde  bord-  og
benklmffiger.  Antatt  verdt  kr  50.000  eks. mva.  ved  salg  fra  konkursbo.

Dartskive  med  piler.  Antatt  verdi  kr  400 eks. mva.  ved  salg  fra  konkursbo.
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Varelager  drikke,  bestående  av: alkoholfritt,  brennevin,  cider,  mineralvann,  snacks,  vin
og øl med  totalverdi  på kr  308.579  eks. mva.  (kostpris).  Til  fratrekk  kommer  salg  fra
tellingen  og fi'em  til  konkursåpning  med  om  lag l.OOO enheter  til  en kostpris  på ca. 40
kr  pr. enhet  som  reduserer  beholdningen  til  kr  ca. kr  268.579  eks. mva.  Deler  av
belioldningen  er flaske  øl av iner  sjelden  type  og med  kort  holdbarhet..  Antatt
salgsverdi  ved  salg  fra  konkursboet  er  ca. kr  75,000  eks. mva.

Varelager  mat,  bestående  av matvarer  og «noen  food»  tned  til  saminen  kr  75.706,22  jf.
varelager  liste.  Til  fratrekk  kommer  salg  fra  tellingen  og fi'em  til  konkiu'såpning  med
97 «salg»  med  en sainlet  utsalgspris  på la' 12.401  eks. inva.  Store  deler  av
beholdningen  er ferskvarer  med  reduseit  lioldbarhet.  Antatt  salgsverdi  ved  salg  fra
konkursboet  er  antatt  å være  ca. kr  lO.OOO eks. mva.

Kontantbeholdning  fra  kasse  på kr  32.404.

Ifølge  det  sentrale  mototavognregisteret  er selskapet  iklce  registrert  som  eier  av
kjøretøy.

Selskapet  regnskaper  er ført  av Styringsgruppen.  Regnskapet  er ajourført.

Spareskil]ingsbanken  liar  opplyst  at foretaket  har  følgende  konti  i deres  bank:

3060.38,45788 Bedriftskonto Saldo kr 219.189.23

3060.38  45761 Skattetrekkskonto Saldo kr 18.28

Kontantbeholdningen  er satt  iiin  på driftskonto  i Spareski1lingsbanken  slik  at saldo  på
konto  nå er kr  251.593,23.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  03.08  2022

A. Stokke

advokat
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1. Boets  konto

Pr. d.d. står det kr. 382 250,-  på boets  konto,  hvilket  referer  seg til oppgjør

driftskonto,  samt  salg  av  varelager  og driftstilbehør.

Bostyrer  var  i kontakt  med  en rekke  interessenter  til  varelager  og driftstilbehør

Dette  ble  solgt  til  høystbydende  som  var  Bakgården  Bar  AS.

Staten  garanterer  for  omkostninger  med  inntil  kr  61 150,-  (oppbud).

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  22.08.2022.

Det  er foreløpig  IO anmeldte  krav  i boet  på til  sarnmen  kr.  794  308,96,-.

Kravene  er som  følger:
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Fordringeri  Agder  tlngretts  konkursbo  nr.  22-105141KON-TAGD/T  KRI

Bakgården  Pub  Kristiansand  AS

NT. I  I:;As  IPantesikret lPrlorltertklasse

3 Kredlnor  AS

Hansa  Borg  FlrytlRerier  AS

Intrum  AS

Coca-Cola  Europaclfic  Partners  Noige

5,6,7,8  NorEngiosGustavPedetsenAS  kr  6!195,:14

9 IshavskraftAS

10  DNB  Factorlng

Priorltertklassel  Uprlorltert  Etterprioritert

kr  60  544,00

Sum

kr  60  544,00

663  000,OO kr  663  000,OO  seungøikiav

12  492,17

1305,67

kt  46  677,67

kt  3 294,11

12  492,17

1305,67

6995,34

46  677,67

3 2%,11

Totalt

VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

kr  794  308,96

Pr. d.d. står  det kr. 382 250,-  på boets  konto,  jf.  boets  konto.

De anmeldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrekning  de vil  kunne  fa dividende.

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må behandles  i den  avsluttende  innberetningen.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av  skifteretten  dersom

1) vedkomrnende  med skjellig   mistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller

1:\Advisor\dok\20222\20083SHGK98TS.doc Side  12  av 13



j!!U)Y!ES!9!T i'
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  ikarantene.

Karantenespørsmålet  må  bli  å komme  tilbake  til  i  den  avsluttende

innberetningen.

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

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

boet.

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

insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

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

fristen.  Dette  pga. lønn  og feriepengekravene  som nå er i ferd  med å sendes

NAV  Lønnsgaranti.
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