
Agder  tingrett

v/  tingrettsdommer  Andrea  Finckenhagen

Postboks  63

4661  Kristiansand

Deres  ref:

Vår  ref:

Dato:

240280/20038

5. august  2022

ADVOKAT
FELLESSKAPET

(25ystein VikstØl

Advokat  MNA

Tlf:  38  17  89  40

Advokatene  MNA

i kontorfellesskap:

BjQrn  Hubert  Senum

Åse  Johnsen  Drab!Øs

Lars  Faye  Ree

lysteii'i  VikstBl

Eirik  Glad  Balchen

Marius  Andrå  Stokke

BjØrg,e  Usterud  Tveito

Fredril«  Engenes

Ansatt  advokat:

Eivirid  tllordby  Johnsen

FORELØPIG  INNBERETNING

TIL

AGDER  TINGRETT

SAK  NR.:  22-083871KON-T  AGD/TKRI

WIESLAW  TYBURSKI  FØDT  090754

INNEHAVER  AV  ENKELTPERSONFORETAKET

BYGG  SPESIALISTEN  TYBURSKI

ORG.NR.:  920 724 353

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl

Besøksadresse:

Tollbodgata  40

4616  Kristiansand

Postadresse:

Postboks  737

4666  Kristiansand

Org.nr:  971332  3]6  MVA

iivwi».advfel!esskapet.no

Side  I  av Il



Innledning:

ADg99'p t
Denne  innberetningen  sendes  til  Aktørportalen  og til  debitor  pr. e-post  i dag

fredag  5. august  2022  og medtas  i original  til  første  skiftesamling  tirsdag  9.

august  2022  kl. 08.15  i Agder  tingretts  lokaler,  og sendes ut sammen  med

rettsbok  fra  skiftesamlingen.  Skyldneren  er per  brev,  samt  i åpningskjennelsen

gjort  oppmerksom  på møteplikten.  Erklæringen  etter  kkl.  e) 120 andre  ledd

medbringes  retten.

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

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

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

annet  som  naturlig  faller  sammen  med  dette.

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  hos  Wieslaw  Tyburski  den  23.06.2022.

Grunnlaget  for  konkursen  er begjæring  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  fordringsanmeldelser:  02.08.2022.
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IV.  Bobestyrelsen:

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

telefon 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfe11esskapet.no

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

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. ledd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Wieslaw  Tyburski

2. Adresse:  Bjørndalssletta  39, 4633 Kristiansand  S

3. Wieslaw  Tyburski  er innehaver  av enkeltpersonforetaket  Bygg  Spesialisten

Tyburski,  org.nr.:  920 724  353

4. Registrertienhetsregisteretl3.04.20l8.

4. Andre  roller  for  debitor:

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  tidligere  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener

5. 

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

naturlig  faller  sammen  med  dette.

6. Regnskapsfører:

Alfa  Regnskap  AS

Tlf.:  40 08 22 72
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Ansatte:

I følge  Brønnøysundregistrene  har enkeltpersonforetaket  pr.  10.05.2022  3

ansatte.  Pr. 05.08.22  er alle  arbeidsforhold  avsluttet,  og det er kun  Tyburski  som

er  ansatt.

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.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Ingen  panteforhold  er registrert.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

l.  Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

Regnskapene  finnes  ikke  i Brønnøysundregistrene,  Heller  ikke finnes  det

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

som  følger:
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2020

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca.  kr

ca. kr

ca. kr

183 000,-

78 000,-

105 000,-

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 stoler  ikke  bostyrer  på disse tallene,  og vil  komme  nærmere

tilbake  til  dette i den avsluttende  innberetningen.  Mye  tyder  på at det ikke  er

betalt  skatt  eller  MVA  i det  hele  tatt.
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3. Insolvenstidspunkt:

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

Insuffisiens  betyr  at verdien  av  aktiva  er mindre  eru'i gjelden.  Illikviditet

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

Bostyret  må  komme  tilbake  til  insolvenstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til konkursen  er  begjæring  av  konkurs  fra  Staten

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

Man  må  komme  tilbake  til  konkursens  årsaker  i sluttinnberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

l. Boets  aktiva.

Registremg  av boet  er foretatt  av

Marius  A. Stokke  den 20.07.2022.
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Agder  tingrett

Postboks  63

4661 Kristiansand

REGISTRERmG  I  KONKURSBO  NR.  22-083871KON-TAGD/TKRI:

BYGGSPESIALISTEN  TYBaSKI  WIF,SLAW,  BJØRNDÅLSSLETTA

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

Etter  anmodning  fra bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdt  registreåg

i ovennevnte  konkursbo.  Møtet  ble avholdt  den 13.07.2022  i lokalene  til

Advokatfellesskapet  i Tollbodgata  40 i Kristiansand.  Til  stede var  bostyrer,

konkursdebitor;  Wieslaw  Tyburski,  Martyna  Petykowsl«  (tolk),  Arhir  Pehykowsl«

(tolk)  og undertegnede.

A1I aktivitet  i enkeltpersonforetaket  er innstilt,  Etter  det opplyste  skjedde  dette som

følge  av sykdom  med behov  for  operasjori  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 enke1tpersonforetaket  hans Ieverte  mindre  håndverkertjenester,

hovedsakelig  tømrertjenester  til  privatpersoner.

Det  foreligger  ikke  driftstilbebør  til  registrering.

Tidligere  ansatt, Sylvester  Zatontokmed  seg alt  av verktøy  til  Polen,  deriblant:

sirkelsag,  kompressor,  kapp-  og gjærsag, elektrisk  drill  og diverse  håndverldøy.  Dette

som sluttoppgjør/sikkerhet  for  uoppgjort  lønn-  og feriepengekrav.  Tyburski  opplyser

videre  at verldøyet  var  kjøpt  rimelig  på Jula. Tyburski  har ikke  kontaktinformasjon  ffl

Sylvester  Zaton.

Tybursl«  bor  i leid  bolig  i Bjørndalssletta  39 iKristiansand.  Han opplyser  om ingen

eiendeler/innbo  av verdi.

Ifølge  det sentrale  motorvognregisteret  er personen  eller  enkeItpersonforetaket  ikke

registrert  som eier av kjøretøy.

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  eAccounting  start.)
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Sparebank  1 SR-Bank  har opplyst  at foretaket  har følgende  konti  i deres banlc

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

32091700289 «Lønnskonto» Saldo

32090803947 «Løru'iskonto» Saldo -5,-

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  20.07  2022

A. Stokke

advokat
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l. Boets  konto:

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

j'!U)"\!?:!T i'

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3. Boets  gjeld:

Fordmgshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  i boet  innen

02.08.2022.  Det  er foreløpig  10 anmeldte  krav  i boet  på til  sarnmen

kr. 588 295,49,-.

Fordringeri  Agder  tingretts  konkursbo  nr. 22-083871KON-TAGD/TKRI

Wieslaw  Tyburski

iNavn iPantesikret
Kreditorforeningen  SA

Peter  LØvaas Transport  AS

Ropo  Capital  Norway  AS

Franzefoss  Gjenvinning  AS

Intrum

Anbudstorget.no

Intrum

Ramirent  AS

Visma  eAccounting  AS

Skatteetaten

Kredinor

Birkeland  Bruk  AS

Skatteetaten

Skatteetaten

Statens  Innkrevingssentral

iPrioritertklasseIIiPrioritertklassel iUprioritert iEtterprioritert iSum

kr  16  603A4

kr  16  266,97

kr  1l  128,20

kr

kr

kr

kr 80 810,00

kr  49 510,00

kr  9 300,00

kr  9 820,53  kr

kr  1481,00  kr

kr  96 670,00  kr  25 601,00  kr

kr  108  308,65  kr

kr  96 138,00  kr  26 179,00  kr

kr  8 864,00  kr  15  515,00  kr

kr  16  000,OO  kr

16  603,14

16  266,97

1l  128,20

9 820,53

1481,00

203 081,00

108  308,65

171  827,00

33 679,00  Korrigert03.08.22

16  000,OO

Totalsum kr 588  195,49
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Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

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

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

dividende.

Det  er allerede  klart  at det  ikke  blir  noen  dividende  i nærværende  bo.

IX. Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må  behandles  i den avsluttende  innberetning

Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

l)  vedkomrnende  med  skjellig  gnu'u'i  rnistenkes  for  en straffbar

handling  i forbindelse  med  konkursen  eller  den  virksomhet  som  har

ført  til  insolvensen,  eller

2) det  må  antas  at vedkommende  på grunn  av uforsvarlig

fonetningsførsel  er uskikket  til  å stifte  et nytt  selskap  eller  å være

styremedlem  eller  daglig  leder  (administrerende  direktør)  i et

selskap.
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Ved  avgjørelsen  skal  det  legges  vekt  på om  det  under  hensyn  til

skyldnerens  handlemåte  og forholdene  for  øvrig  synes  elig  å sette

hgmikarantene.

Spørsmål  om  karantene  må  bostyrer  komme  tilbake  til  i avsluttende

innberetning

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

Bobehandlingen  har  til  nå i hovedsak  vært  konsentrert  om  å skaffe

oversikt  over  boet.

Under  den  videre  bobehandling  vil  det  bli  sett  nærmere  på

konkursens  årsaker,  insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

Bobehandlingen  vil  høyst  sannsynlig  kunne  bli  avsluttet  innen  3-

måneders  fristen.

Kristiansand,  den  5. august  2022

Bostyrer

A  o Øystein  Vikstøl
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