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O. Innledning:

Dei'ine  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.

08:30  i rettssal  03, og sendes ut sainmen  med rettsbok  fra ski:ftesamlingen.

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

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

I. Adressater  for  innberetningen:

1. Agdertingrett,bonr.:2l-088642KON-'I'AGD/TKRI

2. Konkursdebitor,  Bygg  Art  AS,  org.nr.:  922 171  068

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3. Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

II.  Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

l.  Bygg  Art  AS,  org.nr.:  922 171  068

2. Forretningsadresse:  Mjåvannsvegen  106,  4628  Kristiansand  S.

3. Bransje/  næringskode:  41.200  0ppføring  av bygninger

Vedtektsfestet  formål:

«Oppussing  av fasader,  innvendig oppussing, utleie av arbeidskrafl til

byggebransje  og andre  produkter/  tjenester  som naturlig  hører  sammen  med

dette.»

III.  Konkursen:

l.  Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Bygg  Art  AS  den  29.09.21.

2. Grunnlaget  for  konkursen  er melding  fra  Regnskapsregisteret  om at ovennevnte

aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte har meldt  inn årsregnskap,  årsberetning  og

revisjonsberetning  for  året som  registeret  kan  godkjenne,  datert  14.05.2021.

3. Fristdag:  14.05.2021  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).
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4. Frist  for  fordringsanx'neldelser:  26.10.2021.

IV.  Bobestyrelsen:

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

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

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

mandat,  jf.  kkI.  (§ 90 3. Iedd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

l. Stiftet  14.12.2018.

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

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

Deividas  Liupsevicius,  født  28.01.1974,  Stallemovegen  7, 4715 Øvrebø,  eier

IOO% av aksjekapitalen.  Deividas  Liupsevicius  flyttet  tilbake  til hjemlandet

Litauen våren  2020 og komi'ner  neppe  tilbake  til  Norge.  Han  har ikke  vært

mulig  å komme  i kontakt  med.

4. 

Styrets  leder  og daglig  leder:

Deividas  Liupsevicius,  født 28.01.1974,  Stallemovegen  7, 4715 Øvrebø,  nå

Litauen.

5. 

Daglig  leder  og styrets  leder  i fellesskap.

6. Prokura:

Daglig  leder  alene.
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Styrets  leder  alene.

Daglig  }eders  og styrets  leders  roller  i andre  foretak:

Deividas  Liupsevicius,  født  28.01.1974,  Stallemovegen  7, 4715  Øvrebø.

Ingen  registret  rolle  i andre  foretak.

Roller  i tidligere  konkurser:

Agder  Bilteknikk  AS

Org.nr.:  816 739 802

Mjåvannsvegen  106

4628  Kristiansand  S

Rolle:  Daglig  leder  og styreleder

Nodeland  Dekk  Service  AS

Org,nr,:  921 178 107

Mjåvannsvegen  106

4628  Kristiansand  S

Rolle:  Styreleder

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I  følge  Brønnøysund  har  selskapet  hatt  ansatte,  men  ikke  på

konkursåpningstidspunktet.
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10.  Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Å.

1. Bygg  Art  AS ble sti'Jtet den 14.12.2018.

Selskapet  har  drevet  med  oppføriiig  av bygninger.

Forretningsadressen  er Mjåvannsvegen  106,  4628  Kristiansand  S.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Det  er iklce  registreit  noen  pante-  eller  andre  tinglyste  forhold.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

1. Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

2. Det  er ikke  ført  regnskaper

3. Insolvenstidspunkt:

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

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

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

Bostyrer  vil  koinme  tilbake  til  insolvenstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.
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Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er melding  fra Regnskapsregisteret  om  at

ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har meldt  til regnskapsregisteret

årsregnskap,  årsberetning  og revisjonsberetning  for året som registeret  kunne

godkjenne,  datert  14.05.2021.

Her  må man  koinme  tilbake  til  konkursens  årsaker  i  den  avsluttende

innberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av Jostein  Mellemstrand  den 01.10.2021.
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Advokat  Øystein  Vikstøl
Postboks  737
4666 Kristiansand

REGISTRERING  I TVANGSOPPLØSNINGSBO  NR.:  21-088642KON-T  AGD/TKRI:
BYGG  ART  AS, MJÅVANNSVEGEN  106, 4628 KRISTIANSAND  (ORG.  NR.:  922171  068).

Etter  anmodning  er det blitt  avholdt  registreåg  i ovennevnte  tvangsoppløsningsbo.

Styreleder,  Deividas  Liupsevicius,  var også styreleder  iforetaket,  Nodeland  Dekk  Service  AS, som ble
tatt under  konkurgbehandling  ved kjennelse  fra Agder  tingrett  iapril  2021.

I forbinde]se  med registremgen  i ovennevnte  konkursbo,  ble jeg gjort  kjent  med at styreleder,  Deividas
Liupsevicius,  hadde flyttet  tilbake  tU sitt hjemland  Litauenvåren  2020 på permanent  basis.

Lokalet  på foretakets  forretningsadresse,  Mjåvannsvegen  106, 4628 Kristiansand,  disponeres  i dag av
annet selskap.

Det har heller  ikke  denne gangen lyktes å etablere kontaktmed  styreleder  i konkursforetaket,  og

registreringen  er ihovedsak  basert på uthenting  av opplysninger  fra tilgjengelige  offentlige  registre.

Det er ikke  påvist  driftstilbehør  eller  andre eiendelertil  registrering  ikonkursboet,  og foretakets
regnskapsforbindelse  er ukjent.

Ifølge  Det Sentrale Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikkeregistrert  som eier av motorkjøretøy.

Følgende  konti  i Sparebanken  Sør erregistrert,  saldo pr. dato:

2801 51 20977 Bedriftskonto
2801 51 20969 Skattetrekkskonto

kr. 13,03
kr.  O,OO

Utover  det marginale  beløpet  innestående  på foretakets  bedriftskonto,  har un&ttegnede  ikke  påvist
verdiertil  registre*g  i tvangsopp1øsningsboet.

O1.l .2021

Vedlegg:  Fakhira
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Boets  konto

Pr. d.d. står  det kr. 13,-  på boets  konto,  hvilket  refererer  seg til  oppgjør  konto.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  on'ikostninger  med  inntil  kr  59 950,-.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således ikke  deUce

merverdiavgiften  av  bostyrets  salærer.

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  2 anmeldte  krav  i boet  på til  sarnmen  kr. 84 sss,-.

Kravene  er som  følger:

Fordringeri  Agder  tingretts  konkursbo  nr. 21-088642KON-TAGD/TKRI

BVgg Art  AS

iNr.  lNavn iPantesikret  lPrioritertklassell Prioritertklasseuprioritert  )Etterprioritert  jSum
1  Skatteetaten  kr  1498,00  kr  21 582,00  kr  23 080,00

2 Statens  innkrevingssentral  kr  61808,00  kr  61  808,00

Totalsum kr kr kr kr 1498,00  kr  83 390,00  kr 84 888,00
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VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr. d.d. står det kr. 13,- på boets konto,  jf.  boets konto.

De amneldte  krav  vil  bare bli  prøvd  i den utstrekning  de vil  kunne  få 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

l) vedkomø'nende  med skjellig  grunn mistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller

2) det må antas at vedkon'unende  på gninn  av uforsvarlig  forretningsførsel  er

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

(adrninistrerende  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 kornme  tilbake  til  i den  avsluttende

innberetningen.
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

1. Bobehandlingenhartilnåihovedsakværtkonsentreitomåskaffeoversiktover

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  kunne  bli  avsluttet  innen  3-måneders

fristen.

Kristiansand,  d 27.10.  1

Advo Vikstøl
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