
Agder  tingrett

v/  dommerfullmektig  Mari  Nordmo  Loose

Postboks  63

4661  Kristiansand  S

Deres  ref:

Vår  ref:

Dato:

235530/19459

3. mors  2022

ADVOKAT
FELLESSKAPET

Qystein  Vikst(211

Advokat  M  NA

Tlf:  38 17  89 40

Advokatene  MNA

i kontorfellesskap:

B3Brn Hiibert  Senum

Åse Johnsen  DrablØs

Lars Faye Ree

12)ystein VikstØl

Eirik  Glad Balchen

Marius  Andrå  Stokke

BjBrge  Usterud  Tveito

Fredrik  Engenes

Ansatt  advokat:

Eivind  Nordby  Johnsen

AVSLUTTENDE  INNBERETNING

TIL

AGDER  TINGRETT

SAK  NR.:  21-132966KON-T  AGD/TKRI

EVALDAS  KAMINSKAS  FØDT  25.04.87

INNEHAVER  AV  ENKELTPERSONFORET  AKET

EK  PARKETTLEGGING

ORG.NR.:  922  999  147

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl

Borevisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard,  med  begrenset  mandat,

jfr.  kkl.  § 90 3. ledd  nr.  1.

Besgiksadresse:  Postadresse:  Org.nr:  971  332 336 MVA  Side 1 av 10

Tollbodgata  40  Postboks  737

4616Kristiansand  4666Kristiansaric'1  www.adi.felIesskapet.rio



j%I)\!ES!'APT  j
Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.: 21-132966KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  Evaldas  Kaminskas,  født  25.04.87

Samtlige  kreditorer  son'i har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

II. Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

Evaldas  Kaminskas,  født  25.04.87.

Adresse:  Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

Innehaver  av  enkeltpersonforetaket  EK  Parkettlegging,  org nr.:

922 999 147.

Bransje/  Næringskode:  43.320  Snekkerarbeid.

III. Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  hos Evaldas  Kaminskas  den

04.11.2021.

Grunnlaget  er konkursbegjæring  fra Staten  v/ Skatteetaten,  på

bakgrunn  av skyldig  MVA,  tvangsmulkt,  tilleggsskatt  n"i.m.

Fristdag:  22.09.2021  (utgangspunkt  for  fristberegtmg  etter

dekningsloven).

Frist  for  fordringsanmeldelser:  30.11.2021.

IV.  Bobestyrelsen:

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Postboks  737,  4666

Kristiansand,  telefon  38 17 89 40, telefaks  38 17 89 41, e-post

ov@advfe1lesskapet.no
Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt,  med

begrenset  mandat,  jf.  ldcl. § 90 3. ledd.

Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  er ikke.

Nærmere  om konkursdebitor:

Eyaldas  Kaminskas.

Adresse:  Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

I følge  registrator  har  Evaldas  Kaininskas  høyst  sannsynlig  flyttet

tilbake  til  sitt  hjemland,  Litauen.
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3. Evaldas  Kaminskas  er iruiehaver  av enkeltpersonforetaker  EK

Parkettlegging,  org.nr.:  922 999 147.

4. Andre  roller  for  debitor:

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  tidligere  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

5. Bransie:

Snekkerarbeid;  legge  parkett  samt  tømrer-  og malerarbeid.

6. Regnskapsfører:

Regnskaper  er høyst  sannsynlig  il*e  ført.

7. Ansatte:

I følge  Brønnøysundregistrene  er det  ingen  ansatte  i foretaket.  Dette

stemmer  med  bostyrets  oppfatning.

VI. Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Evaldas  Kaminskas,  født  25.04.87,  innehaver  av

enkeltpersonforetaket  EK  Parkettlegging,  org.nr.:  922 999 147.

Forretningsadressen  er Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

I følge  registrator  har  Evaldas  Kaininskas  høyst  sannsynlig  flyttet

tilbake  til  sitt  hjemland,  Litauen.  Det  har  ikke  lyldes  å komme  i

kontakt  med  debitor.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold

Ingen  registrerte  panteforhold.
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Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskaper  fii'mes  ildce.

Insolvenstidspunkt:

For  at insolvens  skal foreligge  må debitor  være  både  insuffisient  og

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

Illil«iditet  innebærer  at man  ikl<e kan  betale  sine forplildelser  etter

hvert  som  de forfaller.

I og med  at det ikke  finnes  regnskaper  er det vanskelig  å si noe  om

inso1venstidspunktet.  Ut  ifra  Kaminskas  lønnskonto  i Birkenes

Sparebank  er det en mindre  negativ  saldo og siste transaksjon  på

kontoen  ble foretatt  22. mars  2021.

Det  er heller  iklce anmeldt  krav  på mer  enn i underkant  kr  218 000,-

hvorav  skatteetaten  liar  arurieldt  krav  på merverdiavgift  for  ca.

kr 141 500,-  og Skatteetaten  har am'neldt  rettsskatt  person  for  i

underkant  av kr  54 ooo,-. Merverdiavgiftskravet  på i underkant  av

kr 142 000,-  er basert  på fastsettelse.

Når  Kaminskas  flytter  tilbake  til  sitt  hjen"iland,  Litauen,  faller  også

likviditeten  bort  og foretaket  blir  deri'ned  både  insuffisient  og

illikvid,  og deimed  insolvent.

Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er begjæring  av konkurs  fra

Staten/  v Skatteetaten,  på bakgnum  av skyldig  MVA  m.m.

Det  forhold  at Evaldas  Kaminskas  flytter  tilbake  til  Litauen  gjør

selvfølgelig  også at han  ikke  kan  betale/betaler  sine skatter  og

avgifter  etter  hvert  som de forfaller,  og er således  også en

medvirkende  årsak  til  konkurs.

VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registreig  av boet  er foretatt  av

Jostein  Mellemstrand  den 05.11.2021.
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Advolcat  ØysteinVikstøl

Postbolai  737

4666  Ki'istiansand

REGISTRERINGIKONKURSBONR.:  21-132966KON-TAGD/TKRI:  EVALDAS  KAMINSKAS,

HEREFOSSVEIEN  2356,  4766  HEREFOSS  (F. NR.:250487  .....).

Etter  anmodning  er det blitt  avholdt  registrering  i ovennevnte  konkursbo.

Registreigen  ble holdt fredag  5. november 2021 i form av innhenting av informasjon fra tilgiengelige
kilder.  Konkursdebitors  bopeladresse  er fraflyttet.  Laura  Gusteharhjemmel  til  festerett  på adresse,

Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

Mantas  Gustys  er også  registrert  med  denne  bopeladressen,  og ertro]ig  Laura  Guste  sin  ekkefelle.  Det  er

besluttet  tvangssalg  av eiendommen,  ref.  sak nr.: 20-123137TVA-KJSA/22  Agder  tingrett.

Undertegnede  har  fatk bekreftet  at konkursdebitor  haruårt  arbeidsoppdrag  for  blant  andre

Alt  iParkett  AS,  org.  nr.: 921 190  468, som ble  tatk underkonkursbehand1ing  ved  kjennelse  fra  Agder

tingrett  ultimo  september  2021.

Mantas  Gustys  hadde  også arbeidsoppdrag  for  dettekonkursforetaket,  men  hanhar  returncrk  til  sitt

hjemland  Litauen,  og toki  denne  forbindelse  med  seg arbeidsbil  leaset  iNordea  Finance

Equipment  AS.

AlI  informasjon,  og øvrige  undersøkelser  som er foretatt,  tilsier  at konkursdebitor,  Evaldas  Kaminskas,

også  harreist  tilbake  til  Litauen,  trolig  i mars måned  2021.  Detharikke  lyktes  undertegnede  å etablere

kontakt  med  konkiirsdebitor.

Evaldas  Karninskas  sin sivilstatus  er ukjent.  Utframotkatte  opplysninger,  er Evaldas  Kkas  etter  all

sannsynlighet  ikke  eier  av personlige  eiendeler  iNorge  som kan beslaglegges,

jfr.  Dekningslovens  e12-3.

Registreringen  er supplefmed  uthenting  av opplysninger  fra  t%engelige  offentlige  registre.

Ifølge  Det  Sentrale  Motorvognregisteret  er konkurgdebitorregistrert  som eier  av følgende  motorvogn:

Volkswagen  Golf,  personbil,  2007  modell,  med  kjennemerke  KH  52446.

Motorvognen  er avregistrert  18.  juni  2020.

Bvaldas  Kaminskas  er innehaverav  enkeltpersonsforetaket,  EKParkettlegging  Evaldas  Kaminskas,

org.  nr.: 922 999 147,  registrert  i Enhetsregisteret  1. juli  2021.

Følgende  konto  i Birkenes  Sparebank  er registrert,  saldo  pr. dato:

2880  15 27444  Lønnskonto  mindre  negativ  saldo

Siste  transaksjonpå  kontoen  ble  foretatt  22. mars  2021.

Intet  annet  påvist  til  re4s1rering.

JT0sm;MeueB,tl1a8nWd Q
Vedlegg:  Fakhira  + Utskrifter  fra  offentlige  registre.
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1. Boets  konto

Pr. d.d. står  det  1(J O,- på boets  konto  og som  referer  seg oppgjør

konto.

Konkursboet  er  merverdiavgiftspliktig  og  Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er ikke  avdekket.

3. Boets  gjeld:

Fordiingsliaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  i boet  innen

30.11.2021.  Det  er foreløpig  4 aiu'neldte  krav  iboet  på til  samtnen

kr217  822,92,-.

Kravene  er som  følger:

Fordringer  i Agder tingretts  konkursbo nr. 21-132966KON-TAGD/TKRI
Evaldas Kaminskas

Nr. Navn jPantesikret Prioritertklassell Prioritertklassel Uprioritert jEtterprioritert iSum i
1  Kredinor

Trafikkforsikrinzsforeningen  kr 21195,95  kr 21195,95
2 Demand Norge

FerdeAS kr 1283,97  kr 1283,97

3 Skatteetaten  kr 50 500,00  kr 56 594,00  kr 34 493,00 ' kr 141587,00  Kiimgerk  02 12.21

4 Skatteetaten  kr 41717,00  kr 12039,00  kr 53756,00
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4.  Regnskap  - salærforslag:

Under  forutsetning  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  § 135  oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

Boets  konto

MVA  til  gode

Totalt

O,-

7 759,-

7 759,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Meljo  Verdisikring

MVA  av pkt.  7

Totalt kr

14987,-

1 150,-

2 7 638,-

6 909,-

1000,-

250,-

2 398,-

600,-

54 932,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  n'ied  laa 47 173,  hvilket  må  bli  å dekke  av

Skatteetaten  som  rekvirentansvarlig.

III Salærforslag

Se vedlagte  timeliste.

Salær  bostyrer

Mva.  av bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Meljo  Verdisikring

MVA  av Meljo  Verdisilaing

27 638,-

6 909,-

lOOO,-

250,-

2 398,-

600,-
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38 795,-

IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

I(ristiansand  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipo1ise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Meljo  Verdisikring

Totalt kr

14987,-

34 547,-

1150,-

1250,-

2 998,-

54 932,-

Boets  konto  inkludert  MVA

Staten  som  garantiansvarlig

Totalt l«

7 759,-

47 173,-

54 932,-

VIII.  Straffbare  forhold:

1.  Boldøringslov  og regnskapslov

Det  er  ikke  særlig  tvilso'i'nt  at  foretaket  har  regnskapslivsplikt  etter

regnskapsloven,  og således  bokføiingsplikt  etter  boldøringsloven  § 2.

Det  er derfor  bostyrers  konklusjon  at det er skjellig  gninn  til  mistanke  om

overtredelse  av  boldøigsloven  §§ 4 til 7 vedrørende  grunnleggende

boldøringsprinsipper,  sarnt  boldøring  og ajourhold  for  hele driftsperioden

frem  til  konkurs.  Dette  kan  medføre  straff  etter  boldøiingsloven  § 15.

2.  Straffeloven  § 392 og § 393

Det  er ikke  ført  regnskaper  i det  hele  tatt.  Ii'nidlertid  er det  liten  tvil  om  at det

har  vært  drift  i foretaket.

Bostyrer  er derfor  av den  oppfatning  at det er skjellig  grunn  til  rnistanke  om

overtredelse  av  straffeloven  §§ 392  og  393  vedrørende

regnskapsovemedelser.
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3. Straffeloven  § 378 og § 379

Enkeltpersonsforetaket  EK Parkett  er merverdiavgiftspliktig  i henhold  til

merverdiavgiftsloven FB 3-1. Som det fremgår av plct. 2 ovenfor er det ikke
føit  regnskaper  i det hele  tatt. Skatteetaten  liar  aiuneldt  et krav  på

laa 141 587,-,  og  dette  refererer  seg til  fastsetting  av merverdiavgift  for  terinin

3, 4, 5 og  6 i2020,  og for  teimin  1, 2, 3 og 4 i2021,  samt  tvangsmulkter  og

tilleggsslcatt.

Det  er derfor  ilåe  særlig  tvilsomt  at det er skjellig  grunn  til  mistanke  om

oveitredelse  av merverdiavgiftslovens  bestemi'nelser,  og at dette kan være

straffbart  etter  straffelovens  §§ 378 og 379.

Det  er in'iidlertid  snakk  om svæit  små beløp  slik  at nærværende,  under  tvil,

ikke  oversendes  Agder  Politidistrilct.  Her  er også hensyntatt  at debitor  har

flyttet  tilbake  til  hjemlandet  Litauen  og han kommer  neppe  tilbake  til  Norge.

IX.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av ski:fteretten  dersom

1) vedkoininende  med  skjellig  g'i  mistenkes  for  en straffbar  handling  i

forbindelse  med  konkursen  eller  den  virksomhet  som  har  ført  til

insolvensen,  eller

2) det må antas at vedkomi'nende  på gi  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 rirnelig  å sette ham  ikarantene.

Det  anbefales  ikke  karantene  inærværende  bo.
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X.  Frist  for  merknader
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Eventuelle  merla'iader  i lienhold  til  nærværende  innberetning

Il]å  være  bobestyrer  ihende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle

merla'iader  i ai'iledning  salærforslaget  må  være  bobestyrer  i hende

innen  samine  frist.

Ii'inen  sainine  frist  bes konlwsdebitor  å underskrive  og returiiere  vedlagte

erklæring  i henhold  til konkurslovens  § 120, 2.1edd, 2. punkturn  on'i  at

opplysningene  i  denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonorniske

virksoinhet  etter  hans  viten  er riktig  og uttøminende.

Denne  signaturen  synes  vanskelig  å etterkoinine  i og med  at bostyrer  ikke  har

lyktes  n"ied å komme  i kontakt  med  debitor.

Kristiansand,  03.03.2022

Vikstøl Kjell  Arnvard
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