
Agder  tingrett

v/  dommerfullmektig  Mari  Nordmo  Loose

Postboks  63

4661  Kristiansand  S

Deres  re'f:

Vår  ref:

Dato:

235530/19459

1. desember  2021

ADVOKAT
FELLESSKAPET

Qystein  Vikst(»l

Advokat  MNA

Tlf:  38  17  89  40

Advokatene  MNA

i I«ontorfellesskap:

BjBrn  HObert  Senum

Åse  Johnsen  Drabløs

Lars  Faye  Ree

g)ystein VikstBl

Eirik  Glad  Ba!chen

Marius  Andrå  Stokke

Bj(3rge  Usterud  Tveito

Ansatt  advokat:

Eivind  Nordby  Johnsen

FORELØPIG  INNBERETNING

TIL

AGDER  TINGRETT

SÅK  NR.:  21-132966KON-TAGD/TKRI

EVALDAS  KAMINSKAS  FØDT  25.04.87

INNEHAVER  AV  ENKELTPERSONFORET  AKET

EK  PARKETTLEGGING

ORG.NR.:  922 999 147

Bostyrer:  Ådvokat  Øystein  Vikstøl

BesBksadresse:

Tollbodgata  40

4616  Kristiansand

Postadresse:

Postboks  737

4666  Kristiansand

Org.nr:  971  332  336  MVA

Telefaks:  38 17  89 41

www.advfeIlesskapet.no

Side  I  av 8



aA'I)'\'!9:!'T  j
InnØedning:

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

onsdag  den 01.12.2021.  Første  s16ftesam1iiig  er torsdag  02.12.2021

kl. 08:30  i Agder  tingrett.  Innberetningen  sendes ut san'ui'ien  med

rettsbok fra s16ftesam1ingen. Erklæiing etter kkl FS3 120, 2 ledd sendes
retten.

Adressater  for  innberetningen:

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

Ko  nkursdebitor,  Evaldas  Kaminskas,  født  25.04.87

Samtlige  kreditorer  som  liar  meldt  l«av  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

II. Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Evaldas  Kaminskas,  født  25.04.87.

Adresse:  Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

Innehaver  av enke1tpersonforetal<et  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  m.m.

Fristdag:  22.09.2021  (utgangspunkt  for  fristberegning  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@advfellesskapet.no
Revisor:  Statsautoiiseit  revisor  Kjell  Annvard  foreslås  oppnevnt,  med

begrenset  mandat,  jf.  ld"l.  § 90 3. Iedd.

Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt  med  begrenset

mandat, jf. kkl. F3190. 3 ledd.
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V. Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Evaldas  Kaminskas.

2. Adresse:  Herefossveien  2356,  4766  Herefoss.

I følge  registrator  liar  Evaldas  Kaininskas  høyst  sannsynlig  flyttet

tilbake  til  sitt  hjeinland,  Litauen.

3. Evaldas  Kaininskas  er innehaver  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;  legger  parkett  samt  tømrer-  og malerarbeid.

6. Regnskapsfører:

Regnskaper  er høyst  sannsynlig  ikke  ført.

7. Ansatte:

I følge  Brønnøysundregistrene  er det  ingen  ansatte  i foretaket.  Dette

stemmer  med  bostyrets  oppfatninger.

VI. Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Evaldas  Kaininskas,  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  Karninskas  høyst  sannsynlig  flyttet

tilbake  til  sitt  hjemland,  Litauen.
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Panteforhold/andre  tinglyste  forhold

Ingen  registreite  panteforhold.

Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskaper  finnes  ikke.

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  forplildelser  etter

hyert  som  de forfaller.

Bostyrer  vil  kotnme  tilbake  til  inso1venstidspunktet  i den  avsluttende

innberetningen.

Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er begjæring  av konkurs  fra

Staten/ v Skatteetaten, på bak@unn av skyldig MVA  m.m.

Man  må  koinme  tilbake  til  konkursens  årsaker  i sluttinnberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av

Jostein  Mellemstrand  den  05.11.2021.
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Advolcat  Øystein  Vikstøl
Postbolæ 737
4666 Kristiansand

REGISTRERING  I KONØ(URSBO  NR.:  21-132966KON-TAGD/TKRI:  BVALDAS  KAMINSKAS,
HEREFOSSVEIEN  2356, 4766 HEREFOSS  (F. NR.:  250487 .....).

Etter  aninodning  er det blitk avholdt  registrering  i ovennevnte  konkursbo.

gegistreiingen  ble holdt  fredag  5. november  2021 i form  av innhenting  av informasjon  fra tilgjengelige
kilder.  Konkursdebitors  bopeladresse  er fraflyttet.  Laura Guste har hjemmel  til festerett  på adresse,
Herefossveien  2356, 4766 Herefoss.

Mantas  Cnistys er også registrert  med denne bopeladressen, og ertrolig  Laura  Guste sin ektefelle.  Det er
besluttet  tvangssalg  av eiendommen,  ref. sak nr.: 20-123137TVA-KJSA/22  Agrler  tingrett.

Undertegnede  har ffitk bekrefket  at konkursdebitor  harutførk  arbeidsoppdrag  for blant  andre

AIlt iParkett  AS, org. nr.: 921 190 468, som ble tatk under konkursbehandling  ved kjennelse  fra  Agder
tingrett  ultimo  september  2021.

Mantas  Gustys hadde også arbeiåsoppg  for  dettekonhirsforetaket,  men han har  rehuncrt  til  sitt
hjemland  Litauen,  og tok  i denne forbindelse  med seg arbeidsbil  leaset iNordea  Finance
Equipment  AS.

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

også har reist  tilbake  til  Litauen,  trolig  i mars måned 2021. Det  har ikke lyktes  undertegnede  å etablere
konlakt  med kon)cursdebitor.

Evaldas Karninskas  sin sivilstatus  er ukjent.  Utfra  motkatte opp1ysninge4 er Evaldas Kaminskas  etter all
sannsynlighet  ikke  eier av personlige  eiendeler  i Norge som kan beslaglegges,
jfr.  Dekningslovens  e) 2-3.

Registreringen  er supplertmed  uthenting  av opplysninger  fra tilg'engelige  offentlige  registre.

Ifølge  Det  Sentrale Motorvognregisteret  er konkursdebitor  registrert  som eier av :aalgende motorvogn:

VoJksmgen  Golf,  personbi],  2007 modeu,  med kjennemerke  KH  52446.
Motorvognen  er avregistrert  18. juni  2020.

Evaldas Kaminskas  er innehaver  av enkeltpersonsforetaket,  EK  Parketklegging  Evaldas Kaminskas,
org. nr.: 922 999 147, registrert  i Enhetsregisteret  1. juli  2021.

Følgende  konto  iBirkenes  Sparebank  er registrert,  saldo pr. dato:

2880 15 27444 Lønnskonto  mindrenegativ  saldo
Siste transaksjon  på kontoen  ble foretatt  22. mars 2021.

Intet  annet påvist  til  regislrering.

JT0sffln,Msaneldlem05:tl1aK1n2dW021 1
Vedlegg:  Fakhira  + Utskrifier  fra offentlige  registre.
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1. Boets  konto

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

konto.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3. Boets gield:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  i boet  innen

30.11.2021.  Det  er foreløpig  4 anmeldte  krav  i boet  på til  sami'nen  kr

198  461,92,-.

Kravene  er som  følger:

Fordringeri  Agder  tingretts  konkursbo  nr.  21-132966K0N-TAGD/T  KRI

Evaldas  Kaminskas

Nr. INavn Pantesikret Prioritertklassell  iPrioritertklassel  Uprioritert  Etkerprioritert  Sum
Kredinor

Trafikkforsikrin@sforeningen

Demand  Norge

Ferde  AS

Skatteetaten

Skatteetaten

kr  21 195,95 kr  21  195,95

40  750,00

kr  1283,97  kr  1283,97

kr  56 543,00  kr  24 933,00  kr  122  226,00

kr  41 717,00  kr  12  039,00  kr  53 756,00

Totalsum 40750,00  kr kr  120  739,92  kr  36 972,00  kr  198  461,92
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III.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

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

De  aru'i'xeldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrelg  de vil  kumie  få

dividende.

Det  er allerede  ldait  at det  ikke  blir  noen  dividende  inærværende  bo.

IX. Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må  behandles  i den  avsluttende  innberetning

Karantenebetingende  forhold:

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

ko  nkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkoininende  med  skjellig  grunn  inistenkes  for  en straffbar

handling  i forbiiidelse  med  konkursen  eller  den  virksornhet  som  har

ført  til  insolvensen,  eller

2) det  må  antas  at vedkommende  på gninn  av uforsvarlig

forretningsførsel  er uskikket  til  å sti'fte  et nytt  selskap  eller  å være

styremedlem  eller  daglig  leder  (adininistrerende  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

ham  ikarantene.

Spørsmål  om  karantene  må  bostyrer  kornme  tilbake  til  i avsluttende

innberetning.
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:
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Bobeliandlingen  har  til  nå i hovedsak  vært  konsentreit  om  å skaffe

oversikt  over  boet.

Under  den  videre  bobehandling  vil  det  bli  sett  nærinere  på

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

Bobehandlii+gen  vil  høyst  sannsyi'ilig  kunne  bli  avsluttet  innen  3-

måneders  fristen.

Kristiansand,  den l.

Ady6ka  Øoys"stereinr Vikstøl
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