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Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.:  22-083871KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  Wieslaw  Tyburski,  født  09.07.54

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet:

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

Aktørportalen

ADg(,9'% i=

4.

Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Wieslaw  Tyburski,  født  09.07.54

Adresse:  Bjørndalssletta  39, 4633  Kristiansand  S

Innehaver  av enkeltpersonforetaket  Bygg  Spesialisten  Tyburski,  org.nr.:

920  724  353,  registrert  i enhetsregisteret  13.04.2018.

Bransje:  Oppføring  av bygninger,  byggetjenester,  rehabilitering,  maling  og

annet  som  naturlig  faller  sarnmen  med  dette.

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  hos Wieslaw  Tyburski  den  23.06.2022.

Grunnlaget  for  konkursen  er begjæig  av konkurs  fra  Staten  v/Skatteetaten,  på

bakgrunn  av skyldig  gebyrer,  skatte-  og avgiftskrav.

Fristdag:  09.06.2022  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

Frist  for  fordringsanme1delser:  02.08.2022.

2.

Bobestyrelsen:

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

telefon 3817 89 40, telefaks 3817 89 41, e-post ov@advfe1lesskapet.no

Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt,  med  begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. Iedd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditonutvalg  er ikke  oppnevnt.
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V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

Wieslaw  Tyburski

Adresse:  Bjørndalssletta  39, 4633  Kristiansand  S

Wieslaw  Tyburski  er innehaver  av enkeltpersonforetaket  Bygg  Spesialisten

Tyburski,  org.nr.:  920  724  353

4.  Registrert  i enhetsregisteret  13.04.2018.

Andre  roller  for  debitor:

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  tidligere  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener

Bransie:

Oppføring  av bygninger,  byggetjenester,  rehabilitering,  maling  og annet  som

naturlig  faller  samrnen  med  dette.

Regnskapsfører:

Alfa  Regnskap  AS

Tlf.:  40 08 22 72

Ansatte:

I følge  Brønnøysundregistrene  har enkeltpersonforetaket  pr.  10.05.2022  3

ansatte.  Pr. 05.08.22  er alle  arbeidsforhold  avsluttet.
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VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1. Wieslaw  Tyburski,  født 09.07.54,  innehaver  av enkeltpersonforetaket  Bygg

Spesialisten  Tyburski,  org.nr.:  9200  724 353.

Forretningsadressen  er Bjørndalssletta  39, 4633 Kristiansand  S. Adressen  er

leiet  og er også  debitors  bopel.

Foretaket  har  i praksis  drevet  snekkerivirksomhet.

Driften  ble  innstilt  høsten  2021.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Ingen  panteforhold  er registrert.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

1. Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

2. Regnskapene  finnes ikke  i Brønnøysundregistrene.  Heller  ikke  finnes  det

regnskaper  hos Proff.no.  Regnskapene  i henhold  til Alfa  Regnskap  AS viser

som følger:

2020

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

183 000,-

78 000,-

105 000,-
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Regnskapet  viser  at det  er en positiv  egenkapital  i foretaket  på ca. kr  105  000,-

(altså  likt  overskuddet  for  2020).

2021

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

710  000,-

359  000,-

351 000,-

Balanseregnskapet  viser  at det er en positiv  egenkapital  i foretaket  likt  med

driftsresultatet  på ca. kr  351 ooo,-. Balansen  hensyntar  ikke  egenkapitalen  for

året  før,  noe  som  selvfølgelig  skal  gjøres  for  å vise  hvordan  foretaket  i realiteten

har  det. Hensyntar  man  2020  er det en positiv  egenkapital  i foretaket  på ca. kr

456  ooo,-.

Når  det er sagt så stolte  ikke  bostyrer  på disse  tallene.  Bostyrer  har derfor

gjennomgått  driftskontoen  for  foretaket  fira 01.01.21  til  og med  12.11.21.  Her

firemgår  det  at det  har  vært  en omsetning  på ca. kr  1119  ooo,-. Samtidig  har  det

vært  utgiftsført/tatt  ut  av konto  ca. kr  1114  ooo,-.

Regnskapene  gjenspeiler  således  på ingen  måte  hva  som er inntektsført  og

utgiftsførtiforhold  til  faktiske  krediteringer  og debiteringer  på driftskonto.

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.
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I og med  at regnskapene  er som  faktisk  beskrevet  ovenfor  er det  vanskelig  å ha

noen  eksakt  formening  om  insolvenstidspunktet.

Ved  gjennomgang  av driftskontoen  vil  man  finne  at det er krediteringer  på

denne  for ca.  kr  1119000,-  i perioden  29.01.21-12.11.21  fordelt  på 23

krediteringer.  Når  selskapet  blir  tatt  under  konkursbehandling  er det  kr  O,- igjen

på kontoen.

Dette  betyr  at faktiske  krediteringer  og debiteringer  på driftskonto  mer  eller

mindre  går  i balanse.

Det  som  imidlertid  kan  fastslåS  er at driftskontoen  er brukt  som  om  det  skulle

være  en privat  konto.  Det  er minibankuttak  for  totalt  ca. kr 151 ooo,-. Det

resterende  er varekjøp  fira bedrifter  som  Neumann  Bygg  AS,  Monter  Vågsbygd,

Shell,  Circle  K,  Pizza  &  Show,  New  Yorker,  Boys  Sørlandssenteret  mv.

Det  fremgår  ikke  av kontoutskriften  at noen  betalinger/uttak  er ment  som  lønn,

men  det  er myst  sannsynlig  at et eventuelt  bokettersyn  ville  konUudert  med  at

veldig  mange  av disse  uttakene  ville  ha blitt  kategorisert  som  lønnsuttak.

Det  er anmeldt  krav  for  totalt  ca. kr  385114,-

Pr.  konkursåpning  er det ingen  penger  på konto  og  det bostyrer  derfor

konkluderer  med  er at pengene  har  blitt  brukt  fortløpende  etter  hvert  som  de har

kommet  inn.  Noe  skatt  og merverdiavgift  har  blitt  betalt,  men  på langt  nær  alt.

Skatteetaten  har  anmeldt  et totalt  krav  på kr  171 827,-  hvor  av ca. kr  59 000,-  er

prioriterte  krav  klasse  II,  merverdiavgift  og utskrevet  forskuddsskatt.  De  øvrige

skattekrav  er uprioriterte.

Hensyntar  man  forfallstidspunktet  på skattekravene  som,  er det  nærmeste  man
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kan  komme  insolvenstidspunktet,  er forfallstidspunktet  for  merverdiavgiften  sin

del  er 3. teiin  2020  og for  personlig  skatt  den 15.07.2020.

Dersom  man  skulle  anslå et insolvenstidspunkt  hvor  foretaket  var  både

insuffisient  og illikvid  måtte  det  bli  medio  2020.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er  konkursbegjæring  fra  Staten

v/Skatteetaten,  på bakgrunn  av skyldig  gebyrer,  skatte-  og avgiftskrav.

Videre  er det  på det  rene  at de særdeles  mangelfulle  regnskapene  ikke  på noen

måte  kan brukes  til å få noen  som helst  oversikt  over  den økonomiske

utviklingen/oversikt  over  selskapets  økonomi.

Det  er også  en kjensgjerning  at debitor  har  vært  mer  eller  rnindre  sykemeldt

siden  somrneren  2021.

Bostyrets  konklusjon  er at når ikke  regnskapene  blir  ført  fortløpende  på en

skikkelig  måte  i henhold  til  regnskapslovens  og bokføringslovens  regler  så vil

det uvilkårlig  gå som det har gått, nemlig at staten v/Skatteetaten begiærer

konkurs.

VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av Marius  A. Stokke  den  20.07.2022.
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Agder  tingrett

Postboks  63

4661  Kristiansand

REGISTRERING  I  KOffiBO  NR.  22-083871KON-T  AGD/TKRI:

BYGGSPESIALISTEN  TYBURSKI  WIESLAW,  BJØRNDALSSLETTA

39 4633  KRISTIÅNSAND,  ORG,NR  920  724  353  FNR.  09075418164

Etter  anmodning  fra  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdtregistering
i ovennevnte  konkursbo.  Møtet  ble  avholdt  den 13.07.2022  i lokalene  til
Advokatfellesskapet  i Tonbodgata  40 i Kristiansand.  Til  stede  var  bostyrer,
konkursdebitor;  Wieslaw  Tyburski,  Mariyna  Petrylcowski  (tolk),  Arhir  Petrykowski
(tolk)  og undertegnede.

A1I aktivitet  i enkeltpersonforetaket  er innstilt.  Etter  det  opplyste  skjedde  dette  som
følge  av sykdom  med  behov  for  operasjon  høsten  2021.

Wieslaw  Tyburski  opplyser  at alle  arbeidsforhold  er avsluttet  og at han  selv  nå er
ansatt,  men  jobber  lite  pga:. sykdom.

Tyburski  opplyser  at enkeltpersonforetaket  hans  leverte  mindre  håndverkeitjenester,
hovedsakelig  tømrertjenester  til  privatpersoner.

Det  foreligger  ikke  driffstilbemr  til  registrering.

Tidligere  ansatt,  Sylvester  Zaton  tokmed  seg alt  av verktøy  til  Polen,  deriblant:
sirkelsag,  kompressor,  kapp-  og gy,rsag,  elektrisk  drill  og diverse  håndverktøy.  Dette
som  sluttoppgjør/sikkerhet  for  uoppgjort  lønn-  og  feriepengekrav.  Tyburski  opplyser
videre  at verktøyet  var  kjøpt  rinnelig  på JuIa. Tyburski  har  ikke  kontaktinformasjon  til
Sylvester  Zaton.

Tyburski  bor  i leid  bolig  i Bjørndalssletta  39 i Kristiansand.  Han  opplyser  om  ingen
eiendeler/innbo  av verdi.

Ifølge  det sentrale  motorvognregisteret  er personen  eller  enkeltpersonforetaket  ikke
registrert  som  eier  av kjgetøy.

Tyburski  husker  ikke  navnet  på vedkommende  kvinne  som  har  ført  regnskapet  eller
firmanavnet.  Regnskapet  er ikke  ajourført.  (Visma  eAccounting  AS  har  meldt  krav  i
boet  for  nykjøp  av 12 måneder  med  Visma  eAccountirig  start.)
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Sparebank  l SR-Bank  liar  opplyst  at foretaket  har  følgende  konti  i deres  bank:

31263062925  «Lønnskonto»  Saldo  laa -278,41,-

32091700289 «Lønnskonto» Saldo

32090803947 «Lønnskonto» Saldo -5,-

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering

Kristiansand,  20.07  2022
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1. Boets  konto:

Pr. d.d. står  det  kr.  O,- på boets  konto.

ADp99'I' i

Staten  garanterer  for  rekvirentansvaret  med  inntil  kr  61 150,-.

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og  Staten  vil således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er ikke  avdekket.

3. Boets  gjeld:

Fordmgshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  iboet  innen

02.08.2022.  Det  er IO anmeldte  krav  i boet  på til  sammen  kr

588 195,49,-.

Kravene  er som  følger:

i':aiara  3rJ

Faffffl:l!e.l

«-  49 ;I.].CO

<r  3 3CO.C0

9 32r-.S3

i 4Si,(C

203 08i,C0

iW  308,5

2 ':  S 27 CC'

3] 6 n  CO

16 0CC OO

n:o:sur <r 3SS i9S.a
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5.  Regnskap  - salærforslag:
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Under  forutsetning  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  § 135  oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

l.  Boets  konto

2. MVA  til  gode

Totalt

O,-

12 225,-

12 225,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Adv.  Marius  A. Stokke

MVA  av pkt.  7

Totalt kr

4 892,-

1305,-

44 400,-

ll  100,-

1000,-

250,-

3 500,-

875,-

67 322,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr  55 097,-  hvilket  må  bli  å dekke  av

Skatteetaten  som  rekvirentansvarlig.

III Salærforslag

Det  er medgått  ca. 24  timer  av kr  1850,-.

Salær  bostyrer

Mva.  av bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Registremgsforraetning  av Marius  A. Stokke

MVA  av pkt.  5

Totalt lG-

44 400,-

ll  IOO,-

1 000,-

2 50,-

3 500,-

875,-

61 125,-
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IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

3

4.

5

Agder  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Salær  Marius  A. Stokke,  inkl.  MVA

Totalt

Boets  konto  inkludert  MVA

Skatteetaten

Totalt

kr

ADg99',' i

4 892,-

55 500,-

1305,-

1250,-

4 375,-

67 332,-

12 225,-

55 097,-

67 332,

VIn.  Straffbare  forhold:

1. Straffelovens  §§ 392,  393  og 394

I og med  at det  er ført  og levert  svært  mangelfulle  regnskaper  for  både  2020

og 2021  finner  bostyrer  at det  er skjellig  grunn  til  mistanke  om  overtredelse

av straffelovens  §§ 392-394  som  omhandler  tilsidesettelse  av bestemrnelser

om  bokføring  og dokumentasjon  av regnskapsopp1ysninger  mv.

2. Boldøringslov

Etter  boldøringsloven  Fg 2, annet  ledd  har  enhver  som  har  plikt  til  å levere

næringsoppgaver,  ligningsoppgaver  eller  omsetningsoppgaver  etter

merverdiavgifts1oven  bokføringsplikt.

Regnskapene  er, så vidt  bostyrer  har  bragt  for  erfaring,  svært  mangelfullt

ført.  Det  er  derfor  skjellig  grunn  til  mistanke  om  overtredelse  av

bokføringslovens  Eg 4 om  grunnleggende  bokføringsprinsipper,

bokføringslovens  Fg 5 vedrørende  spesifikasjoner  av  plikter  til

regnskapsrapportering  og bokføringsloven  § 7 vedrørende  bokføringens

ajourhold.

Ovemedelse  av  bokføffigslovens  regler  kan  være  straffbart

etter  bokføringsloven  § 15 og kan  straffes  med  bøter  eller  fengsel  i inntil

3 -  tre  -  år.
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3. Merverdiavgiftsloven

Enke1tpersonsforetaket  Bygg  Spesialisten  Tyburski  er  registrert
merverdiavgiftsregisteret  og er således  merverdiavgiftsp1iktig.

Det  skal  avlegges  omsetningsoppgaver  etter  merverdiavgifts1oven  § 15-1
hvilket  ikke  er  gjort/er  mangelfullt  gjort  for  2020  og 2021.

Dersom  det  gis  uriktige  eller  ufullstendige  opplysninger  til
avgiftsmyndighetene  kan  dette  medføre  straffeansvar  og  straffes  som
skattesvik  etter  straffelovens  §§ 378-380.

Det  overlates  til  skattemyndighetene  å eventuelt  forfølge  dette  videre.

IX.  Karantenebetingende  forhold:

En  skyldner  hvis  bo  er  tatt under  konkursbehandling,  kan  settes  i
konkurskarantene  av skifteretten  dersom

l) vedkommende  med  skjellig  gninn  mistenkes  for  en straffbar  handling  i
forbindelse  med  konkursen  eller  den  virksomhet  som  har  ført  til
insolvensen,  eller

2) det må antas at vedkommende  på gnmn  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  elig  å sette  harn  i karantene.

I og med  at debitor  ikke  har  vært  involvert  i konkurser  tidligere  har  bostyret
konkludert  med  at det under  tvil  ikke  vil  anbefales  konkurskarantene  for
debitor,
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X.  Frist  for  merknader

ADp99'p i

Eventuelle  merknader  i henhold  til  nærværende  innberetning

må  være  bobestyrer  ihende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle

merknader  i anledning  salærforslaget  må være  bobestyrer  i hende

innen  samrne  frist.

Innen  samrne firist bes konkursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte

erklæmg  i henhold  til konkurslovens  § 120, 2.1edd, 2. p  om at

opplysningene  i denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonorniske

virksomhet  etter  hans viten  er riktig  og uttømmende.

Vikstøl

Kristiansand,  07.10.2022

Kjell  Arnvard
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