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Adressater  for  innberetningen:

I(ristiansandtingrett,bonr.:  19-140072KON-KISA/23

Konlairsdebitor,  Kaspera  AS

(tidl.  Elatec  AS),  org.nr.:  979 498 721

San"itlige  kreditorer  som  har  meldt  la:av i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Koi'ikursregisteret

Agder  Politidistrild

II. Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

Kaspera  ÅS,  org.nr.:  979 498 721

Forretningsadresse:  Dalaneveien  73, 4618  Kristiansand

Bransje:  Impoit  og handel  med  varer,  investering  og drift  av

eiendom,  investering  i alcsjer, næringsvirksoinhet.  Sarnt  alt  hva som

herved  står i forbindelse,  liei-under  delta  i andre  selskaper  med

lignende  virksoinhet.

Vedtektsfestet  formål:

«Import og handel med varer, investering og drift  av eiendom,
investeringiaksjer,  næringsvirksomhet.  Samt  alt  hva som herved

står i forbindelse, herunder deltaiandre  selskaper med lignede
virksomhet.»

III. Konkursen:

Kiistiansand  tingrett  åpnet  konkurs  i Kaspera  AS den 14.10.2019.

Grunnlaget  er konkursbegjæmg  fra Skatteetaten  vedrørende  skyldig

merverdiavgift,  datert  20.09.2019.

Fristdag:  24.09.2019  (utgangspunkt  for  istberegning  etter

dekningsloven).

Frist  for  fordringsanineldelser:  08.11.2019

IV.  Bobestyrelsen:

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Postboks  737,  4666

Kristiansand,  telefon  38 17 89 40, mobil  90844610,  e-post

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

begrenset  mandat  ved  rettens  beslutning  12.11.2019,  jf.  kkl  § 90

3.1edd.

Kreditorutvalg:  Elisabeth  Hesjedal  v/Kemneren  i
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I(ristiansandsregionen,  nå Skatteetaten,  ble oppnevnt  i første

s16ftesam1ing  12.11.2019.

Nærmere  om  konkursdebitor:

Stiftet  01.12.1997

Aksjekapitalen  kr  300 ooo,-, n'ieldt  fullt  ii'mbetalt.

Aksjonærer  som har  mer  enn 20 % av aksjene:

Cast Holding  AS,  org.nr.:  989 009 958, Kiledalen  69 B, 4619

Mosby,  eier IOO % av aksjekapitalen.

Kjell  Åge  Glastad,  født  06.12.1961,  Kiledalen  69 B, 4619

Mosby,  eier IOO % av aksjekapitalen  i Cast Holding  AS.

Styreleder  og daglig  leder:

Kjell  Åge  Glastad,  født  06.12.1961,  Kiledalen  69 B, 4619  Mosby.

Styrets  leder  alene.

Revisor:

Selskapet  er revisjonspliktig.

Revisjonsfirma  Danielsen  & Co AS

Org.nr.:  987 195 452

Tangen  76

4608  Kristiansand

Regnskapsfører:

Enge  Regnskap  AS

Org.nr.:  989 993 983

Tollbodgata  8

4611 Kristiansand
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Daglig  leder  og styreleders  roller  i andre  foretak:

Kjell  Åge  Glastad,  født  06.12.1961,  Kiledalen  69 B, 4619  Mosby.

Cast  Eiendom  AS

Org.nr.:  889 135  972

Dalaneveien  73

4618  Kristiansand

Roller:  daglig  leder  og  styreleder

ABC  123  AS

Org.nr.:  914  601 789

Dalaneveien  73

4618  I(ristiansand

Roller:  Daglig  leder  og  styreleder

Skole  og  Ba'inehageservice  AS

Org.nr.:  914  606  748

Østre  gate  9

4836  Arendal

Ro}ler:  daglig  leder  og  styreleder

Cast  Holding  AS

Org.nr.:  989  009  958

Kiledalen  69 B

4619  Mosby

Roller:  daglig  leder  og  styreleder

Skandinavisk  Kundeservice  AS

Org.nr.:  992  869  836

Dalaneveien  73

4618  Kristiansand

Roller:  daglig  leder  og  styreleder

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.
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Ansatte:

Pr. koi'ilmrsåpniiigen  var  det,  ifølge  NAV  Arbeid  og Ytelser,  10

ansatte  i selskapet.

Dette  steim'i'ier  ikke  'i'ned bostyrers  opplysninger.  Styreleder  i

konkursforetaket,  Kjell  Åge  Glastad,  har  opplyst  at detpå  tidspui'iktet

for  konkursåpning  var  to ansatte,  son'i begge  er sykemeldt.

Det  er imidleitid  sendt  ut  2 oppsigelser  til  ansatte,  san"it vedlagt

skjema  for  søknad  om  lønnsgarantidekning  til  ytterligere  18 ai'isatte

med  tilgode  feriepenger.

Her  skal  det  bemerkes  at laaavet  fra  kona  til  Glastad  ble  avslått  i sin

helhet.  Økonomisjefens  krav  ble  avkuttet  med  ca. 52%.  Resten  av

laaavene  er behandlet  og godkjent,  og utbetalt  herfra

VI. Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Kaspera  AS (tidl.  Elatec  AS)  ble  stiftet  den  01.12.1997.

Foretaket  har  etter  vedtektene  drevet  med  import  og handel  med

varer,  investeiing  og diift  av eiendom,  investering  i aksjer,

næiingsvirlæomhet.  Samt  alt  hva  som  herved  står  i forbindelse,

herunder  delta  i andre  selskaper  med  lignende  virksomhet.

I praksis  har  selskapet  i all  liovedsak  drevet  med  iinport  av leker  og

utstyr  til  lekeparker  og videresolgt  dette  til  skoler,  barnehager  og

andre  offentlige  etater.

Forretningsadressen  er Dalaneveien  73, 4618  Kristiansand.

Virksomhet/bransje:

Impoit  og handel  med  varer,  investeiing  og drift  av eiendom,

investering  i aksjer,  næringsvirksoinhet.  Samt  alt  hva  som  herved

står  i forbindelse,  herunder  delta  iandre  selskaper  med  lignende

virksomhet.

Næringskode:  46.495  Engroshandel  med  spill  og leker.
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PanteforhoNd/andre  tinglyste  forhold:

1.  Dagboknr.:2006342227

Dagbokdato  28.11.2006

Pantedolcument  til

DDB  AS

Org.nr.:  810 969  652

Søndre  Gate  15

7011 Trondheiin

NOK  10 000 000,-

Pantet  omfatter  varelageret  i siii  hell'iet.

2.  Dagbol«.:  20066342228

Dagbokdato  28.11.2006

Factoringavtale  med

DDB  AS

Org.nr.:  810 969  652

Søndre  Gate  15

7011 Trondheii':i"i

NOK  IO OOO OOO,-

om  pantsetting  av enlde  krav.

Avtaler  omfatter  krav  den  næiingsdrivende  har  og får.  Avtalen

gjelder  hele  næringsvirksomheten.

5. Dagboknr.:  2018068266

Dagbokdato  08.02.2018

Pantedokurnent  til

Danske  Bank

Org.nr.:  977  074  010

Søndre  Gate  15

7011 Tronheim

NOK  2 000  000,-

Pantet  omfatter  pantsetters  motorvogner  og anleggsmaskiner  i sin

helhet.
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6. Dagboknr.:  2019420207e

Dag'bokdato  14.08.2019

Utlegg  til  fordel  for

Slcatteetatei'i

Org.nr.:  974  761 076

Fredrik  Selmers  vei4

0663  0slo

NOK  90 921,-

Foøretinng  avholdt  12.08.2019.

Pant  tatt  i banlslmdd.

5. Legalpant

Den  Danske  Bank  har  ann'ieldt  et krav  i boet  stoit  laa. 3.220.720.  10.

For  dette  engasjementet  har  banl<en  blant  annet  sildcerhet  i

morselskapets  faste  eiendom  6 nr. 17  br. m. 8 i Kristiansand

koininune  med  kr.  20.000.000,-,  samt  pant  i eiendom  501 br. nr.  619

nr. 2 iArendal  korni'nune  med  kr. 2.000.000,-.

Den  Danske  Bank  er tilskrevet  legalpantet  vedrørende  legalpantet

ved  skriv  fra  bostyrer  av 24. oktober  2019.

Eiendommen  i Kristiansand  koinrnune  er lagt  ut for  salg  for  kr.

29.900.000,- hos %der  Næringsmegling,  som også er notifisert om
legalpantet  og pantelovens  § 6-4.  Eiendoiui'nen  er imidleitid  ikke

solgt  enda.

Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskapene  er revisjonspliktige.

Regnskapene  ble  føit  av Enge  Regnskap  AS.

I nuintnerert  brev  m. I for  2018  fra  selskapets  revisor  til  selskapet

heter  det  følgende

«Årsregnskap  ikke  avlagt  innen  lovens  frist.  Videre

fremgår  det  at styrer  og daglig  leder  er ansvarlig  for  at

årsregnskapet  kan  avlegges  innen  lovens  frist.  Som  revisor

plikter  vi  å gi en negativ  revisjonsberetning  da dette  er et
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lovbiudd  fra  Elatec  AS  sii'i  side  og vi  ildce har  væit  i stai'id

til  å utføre  revisjonen  i samsvar  av lov,  forskrift  og god

revisjonssli&  iNorge.»

I revisjonsberetningen  for  20181ieter  det  blant  annet  følgende

«På grunn  av betydningen  av forlioldet  som  er on'italt  under

grunnlag  for  konklusjon  om  at vi  ildce kan  uttale  oss o'in

årsregnskapet  har  vi  ikke  væit  i stand  til  å innhente

tilstrekkelig  og hensildsmessig  revisjonsbevis  som

giunnlag  for  en konklusjon.  Vi  kaii  følgelig  ikke  uttale  oss

om  årsregnskapet.

Grunnlag  for  konklusjon  om  at vi  ikke  kan  uttale  oss om

årsregnskapet  er at mottatt  dokumentasjon  fra  selskapet  liar  væit

mangel:[ull  på en rekke  vesentlige  punkter.  Dette  har medføit  at vi

ildce  har  kunnet  gjennomføre  de revisjonshandlinger  som  vi  har

ansett  nødvendige  for  å belaaefte  at årsregnskapet  ildce inneholder

vesentlige  feiler  eller  mangler.»

«Uttalelse  om  andre  lovrnessige  krav

Konklusjon  om  at vi  ikke  kan  uttale  oss om  registreiing  og

dolannentasjon

På grunn  av betydningen  av forholdet  knyttet  til  dokumentasjon  om

årsregnskapet  som  er omtalt  i avsnitiet  og grunnlaget  for

konklusjonen  om  at vi  ikke  kan  uttale  oss om  årsregnskapet'  kan

vi  ikke  uttale  oss om  hvorvidt  ledelsen  har  oppfyØt  sin  plikt  til  å

sørge  for  ordentlig  og oversiktlig  registrering,  og dokumentasjon

av selskapets  regnskapsopplysninger  i samsvar  med  lov  og god

boldøringsskikk  i Norge.

Kiistiansand  3. juli  2019

Revisjonsfiima  Danielsen  &  co. AS»

Det  bemerkes  for  øvrig  at det  er anmeldt  krav  for  hele  kr  8 493  769,-

Regnskapene  viser  som  følger:

2017  (hentet  fra  Brønnøysund  Registrene)

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

15 500 000,OO

17 lOO OOO,OO

(1 600  000,OO)
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Netto  finanskostnader

Ordinæit  resultat

ca. kr

ca. I«J

(250  000,OO)

(1 850 000,OO)

Hensyntatt  tidligere  års bokføite  aldæmulerte  egenkapital  er denne

pr. 31.12.2017  positiv  med  cirka  kr.  2.382.000,-.

2018

Driftsinntekter

Driftsutgifl:er

Driftsresultat

ca. lq

ca. kr

ca. kr

5 300 000,OO

8 700 000,OO

(3 400  000,OO)

Netto  fu'ianskostnader

Ordinæit  resultat ca. la:

320 000,OO

(3 080 000,OO)

Hensyntatt  fjorårets  positive  egenkapital  er denne  pr. 31.12.2018

negativ  med  cirka  laa. 698.000,-.

Insolvenstidspunkt:

For  at insolvens  skal  foreligge  må  debitor  være  både  insuffisient  og

illikvid.  hisuffisiens  betyr  at verdien  av aktiva  er inindre  enn  gjelden.

Illikviditet  innebærer  at n"ian il&e  kan  betale  sine  fotplildelser  etter

hveit  som  de forfaller.

Pr. d.d. er det  anineldt  krav  i boet  på  hele  ca. kr  8 493 ooo,-. Av  dette

har  Lønnsgarantiordningen  piioiiterte  krav  klasse  I med  ca. kr

572 ooo,-. Prioriterte  krav  klasse  II  vedrørende  skatt  og

merverdiavgift  på ca. kr  520 000,-  er også  amneldt  i boet.

De  aller  fleste  av laaavene  er anineldt  via  inkassoselskaper,  hvilket  i

seg selv  tilsier  at kravene  er relativt  gamle.  Det  er iallfall  ingen

særlig  tvil  om  at selskapet  var  insuffisient  medio  2018  i og med  at

driftsresultatet  for  2018  er på minus  ca. kr  3 400  ooo,-. Den  negative

egenkapitalen  pr. årsskiftet  31.12.18/19  er på ca. kr  698 ooo,-.

Hva  angår  likviditeten  så er det  ikke  betalt  merverdiavgift  for  noen

tenniner  i2019,  samt  at hovedforfall  på de aller  fleste  kravene  er fra

medio  2018  og frem  til  priino  2019.  Det  er derfor  bostyrets

konklusjon  at selskapet  var  både  insuffisient  og illikvid,  og således

insolvent,  senest  medio  2018.
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Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konlcursen  er konløsbegjæriiig  fra

Skatteetaten  vedrørende  skyldig  merverdiavgift,  dateit  20.09.2019.

Den  31.12.2018  ble  det  inngått  avtale  n'iellom  Skandiiiavisk

Kundeservice  AS  og  Elatec  AS  (nå  Kaspera  AS)  uten  at det  i avtalen

fremgår  noen  pris.  Det  er iinidlertid  laget  et prisoverslag  og det

fremgår  av avtalen  at detie  prisoverslaget  skal  biukes  som

overføringsverdi.  In'ndlertid viser  prisoverslaget,  utarbeidet  av

Hougesnes  Holding  APS  ved  Lars  Hougesnes,  to prisvurdeiiitger.

Den  ene  prisvurderingen  er forutsatt  at man  selger  hele  varelageret

til  en aktør  og prisen  er ca. kr  870  ooo,-.
Dersom  han  splitter  opp  varepaitiet  iiniiidre  ei'ffieter  er Hougesnes

vurdeiiiig  at man  kan  få oinlaing  kr  I 140  ooo,-. Hvilken  sum  som

er lagt  til  grunn  vites  ildce.

Det  man  imidleitid  vet  er at det  er ann'ieldt  krav  i boet  på over  kr

8 500  ooo,-, hvorav  det  aller  meste  er krav  innlcoinmet  fra

inl«assoinstitusjoner  og mye  av dette  må  således  være  vareleveranser.

Hvor  mye  er iinidleitid  vanskelig  å angi.

Den24.  januar2020senderundertegnedeførstebrevtilKjellÅge

Glastad  med  forespørsel  om  bl.a.  varelageret  og  konsernbidrag.  Det

vises  til  angjeldende  avtale  omtalt  ovenfor  og bostyrer  slaiver  som

følger

«Kaspera  AS,  dets  konkursbo  -  varelageret  -  konsernbidrag

Det  vises  til  avtale  mellom  Skandinavisk  Kundeservice  AS  og Elatec

AS (nå Kaspera  AS)  av 31.12.2018.

Slik  jeg  leser  avtalen  er det inngått  avtale  om kjøp  av varelageret

stykkevis  og delt  for  kr. 1 140  ooo,-, jf.  Lars  Hougesens  vurdering  av

27.06.2019.  For  undertegnede  er det vanskelig  å se om  det i det  hele  tatt

er betalt noe for varelageret. Det bes derfor om en redegiørelse for
deniie  avtale  og gjennomføringen  av den, samt  hva  som  eventuelt  er

betalt. Det fremgår av avtalens tredje siste avsnitt at fullt oppg3ør  for
hele  kjøpet  skal  senest  gjøres  opp  den  30.06.2020.

Videre  har  bostyrer  gjennomgått  saldobalanse  og  liovedbok  for  2018,

samt  årsoppgjøret  for  2018,  og der  fremgår  det at det er ytt  et

konsernbidrag  på kr.  571 265,-.  Surnmen  andre  fordringer  i

årsregnskapets  balanse  utgjør  kr. 583 370,-  mens  saldobalanse  og
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liovedbok,  ]'iva angår konseinbidrag,  utgjør  kr. 571 265,-

Ui'ideitegnede  kan ikke se at konseianbidraget  er gjoit  opp og det bes o'in

en redegjørelse  for dette. For det tilfelle  at de ikke  er gjoit  opp må dette
betales og iniibetaling  skal skje til  boets konto:  6320.06.81403.

Dersom  jeg  ikke  liører  fra dem innen  koit  tid  vil  rettslige  slaitt  bli
iverksatt.

Med  vei'uilig  liilsen

Øystein  Vikstøl

Advokab>

Miiie  spørsmål  blir  in'iidleitid  aldri  l»esvait  selv etter  purringer  av 5. n'iars

2020,  3. april  2020  og 4. i'iiai  2020,  som rett  nok  er svar  på et brev  til  Glastad

son"i liar  sendt  en e-post  den 14. mai  hvor  lian  ber  meg  sende bilagsnun'irene

på de føiii'iger  som bostyrer  vil  lia nærinere  opplysi'iinger  om. Han  skulle  da

ta kontald  med  revisor  for  å gi bostyrer  næmere  infoimasjon.

Undertegnedes  svar  på dette er at det ikke  finnes  noen  bilagsnuinmer  knyttet

til  spørsmålene  jeg  vil  ha besvait.  Den  19. august  2020  sender  jeg  ny  purring

uten  å fa svar, hverken  på salg av varelageret  eller  konsernbidraget.

Undertegnede  l'iar også vært  ikontald  med  selskapets  revisor  Per Andersen

hos revisjonsfiririaet  Danielsen  &  co. AS og han  kan  heller  ikke  svare  på

inine  spørsmål,  mye  på bakgrunn  av det han  har konkludert  med  i sine

revisorberetninger,  hvor  det fremgår  at det er store  mangler  med  hensyn  til

registrering  og dokumentasjon  av årsregnskapene.

Konkursloven  § 101 om skyldnerens  plikt  til  å skaffe  opplysninger  mv.:

Konkursloven  Fg IOI  lyder  som følger:

Etter at det er avsagt kjennelse  om åpning  av konkurs,  plikter

skyldneren  å gi tingretten,  bostyreren,  bostyret  og revisor  alle

opplysninger  om  sine  økonomiske  forhold  og  om  sin

forretningsførsel  før  og under  konkursen.  Skyldneren  skal også

hjelpe  til  med  å fremskaffe  kotarespondanse,  regnskapsbilag  og andre

dokumenter  av betydning  for bobehandlingen,  og for øvrig  yte

nødvendig  bistand  for  å silqe  boets eiendeler  og fastslå  omfanget  av

dets forpliktelser.  I nødvendig  utstrekning  skal skyldneren  også bistå

bostyreren  i forbindelse  med  oppfyllelsen  av meldeplikten  etter  § 85

første  ledd  nr. 8.

For  øvrig  gjelder  reglene  i § 18 annet  ledd  tilsvarende.
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Skattei'iiyndighetene  skal  på forlangende  fra  retten  eller  bostyreren  gi

opplysniiiger  on'i  skyldnerens  fonnues-  og innteldsforliold.

On'i regnskapsførers og revisors bistandsplilct gielder § 18a
tilsvarende.

Bostyret er av den oppfatning at Glastad ikke I)å noen måte har
opptrådt  slik  kkl.  § IOI  forskriver,  snarere  tvert  imot.

VNI.  Boets  stilling  og  status:

1. Boets  aktiva.

Registreiing  av  boet  er foretatt  av

Jostein  Mellemstrand  den  21.10.2019
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Rett kopØ

stiansmtd tEi:igrelt

Pasttioks 63
4661 Faisttaasiiud bekreffes /!,,
RF,GISTRERJNG I KONKURSBO  NR,i i9-M(lO?2KON-!'J'SjV23;KASPE["/!  AS, DjlI-'tHb')"BIF,N  73,
4618 KRiSTrANSAffl)  (ORG. NR,; 979498 ?21),

Ettar amiodnipg  fra liostyrcr, advokat %xkcin  1'ikgto!,  cr detblilt  avhoidt rcgistrm%  i ovennevntc
kønkursbo.

AJciivild.en  ø kons5oretakd  crir.nstilt  3(). jxinj  20!9.  Korsforcct  har  intctckstcml  ctablcrt

Ko;iiktuasforetaket liarsolgf  låcr  oJl l!!slyr Irl l*keparke;, med flaq.  M(%n1pcn  IXIT mri  skolcr,

uk;tyr,  cr rcbctiiigc[g  ffl»r lønnsom  dri- ft betydclig  redusert hcv&rslyrcle«lcr.

Rsgnskapa!Fger er Eye Re3;nsikapA2', aig. nr.: 989 99!5 9g3, nye,d st>«leder aliplysr  atregngkapet er
rtirt  Hnterrit  av  Kari  Mikalsen.

Registreringen er sap,a:ileri rricd æting  av opplysn;nger frri ':ilgicngcligc offcmlige  reg: åe.

Vcd  opplmr  3(]. juiii  2019,  b[cr«i  vaplager  solgt  til  roretaket Skandinavisk  Kundeser'vicc  AS,

oyg. nr.:992  869 836. Salgasurttttim er ol:plyst [l kr. I Ø38 0COIOO. E$x,.  skul[e innbe:ales i xvdrag,
rmsnrktsl!ir,ilres!aibeløppåkr.45-004X)l00  «iriikk«  «tnt'ibål(,)Kjc1]  ÅgeQla';jstadetstyalicr
oy.så i S:mndin- .wisk  Kundærnce  AS,

g5 DR Sedffl!!'  M(ilervognregKgta-et crkonkursfoætakct  ikkcreis«rert  EiOm air  $lV mGffl!k:4MI31.

8:1 0501862Valuliinnsjci:iffa  kt- ei.4j
8: 0502273MCCorporateCard  neBaltvsal
8: 05042i7Bedr'iftsJffinto/kass«krediti  negn:ivsaldo
8a 0505930Fo1iekon1o  kr. 2Q4,49
8: (J68142S)V01u€&fmkU(td  EUR 4.25
8: 050l854Skattaekkskon[.o  kr, 16163.0i)

Folgen&'kontojDNB  Bari!'jtSAarregiitrere,  saldopy. 16, oktober20I91:
1S0618'7663lBed;hkorito  kr O,i)0

94800522336Bt'u)a,konto  kr- 7 928,00

Slypk*ir»  %(;jell ,Å.;3e.Q:1@<%tad, opplyscr  mgcn itestAaxlc  for%crtil  rcp,istrering.

liffet antct påvixt elleropplyxt  til r4mtrcåg,

Krisiuaixum,  2i.10.2019

.Tcstein  Mellcmstrand

Kspi:  Bostyrer
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1. Boets  konto

Pr. d.d. står det  la- 9 689,-  på boets  konto.

Slcatt  Sør garanterer  for  on'il<ostniiiger  med  ii'uitil  kr  57 500,-

(rekvirentansvar).

I(onkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrers  salær.

3. Onnstøtelige  forhold  -  dekningsloven  § 5-8:

Skatteetaten  fikk  utlegg  i selskapets  driftskonto  med  kr. 8200,-  den

13.08.2019.  Denne  transaksjonen  ble  omstøtt  fra  boets  side  og

n'iidlene  står  på boets  konto.

3. Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  siiie  krav  i boet  innen

08.11.2019.  Det  er foreløpig  61 anmeldte  krav  i boet  på til  saminen

kr  8 493 769,90,-

Kravene  er som  følger:
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Nr  Navn

I  KreditorToreningen

Repstad  Anlegg  AS

2 Kreditorforeningen

Gustav  Ped  etsen  AS

3 KreditorToreningen

Truck  & Services  AS

4 LindorfT

IfSkadeforsikring  NUF

5 Lindorff

Circle  K Norge  AS

6 LindorfT

PostNord

7 Lindorff

Cirde  K Norge  AS

8 LindorfT

9 Lindorff

PostNord

10  LindorTf

PostN  ord

1l  LindorfT

Tibnor  AS

12  Lindorff

PostN  ord

13  jEnteliosSupport

14  Gothia  Group

Telenor  Norge  As

15  Gothia  Group

Telenor  Norge  As

16  0rkla  Credit

Sticos  AS

17  Unimicro

18  Unimicro

19  Kredinor

Steinsland  Mek.  Verksted  AS

20  Ktedinor

Kalesjeservice  %m

21  Lindorff

Schenker  AS

22  Danske  Bank

utgår  (etstattet  av nr  25)

23  :Kemnereni  Kristiansand

24  iSkatteetaten  (mva

25  Danske  Bank

26  Visma

Easy Park  AS

Fordtingeri  konkursbo  nr.:  19-140072KON-KISA/23

Kaspera  AS [tidl.  Elatec  AS)

Pantesikret  Prioritert  kl I Prioritert  kl ll  Uprioritert  Etterpr.

kr  6 187,4fi

kr  5 023,38

kr  7 339,55

kr  1922,25

kr  6 436,72

kr  4 341,56

kr  6 873,22

kr  1271,20

kr  4 438,20

kt  4 74B,34

kr  10  984,82

kr  4 449,05

kr  9 922,99

kr  985,73

kr  70 33:1,02

kr  15515,82

kr  29 178,00

kr  30 671,14

kr  5 321,78

kr  9 869,54

kr  2 333,57

Sum

kr  6 1B7,46

kr  5 023,38

kr  "i  aig,ss

kr  1922,25

kr  s 436,72

kr  4341,56

kr  6 873,22

kr  1271,20

kr  4 438,20

kr  4 74B,34

kr  io  gsa,sz

kr  4 449,05

kr  9 922,99

kr  !)85,73

kr  70  333,02

kr  15  515,82

kr  29 178,00

kr  30  671,14

kr  5 321,78

kr  9 869,54

kr  2 333,57

kr 3 220  720,17

kr  18  163,00  kr

kr 501579,00  kr

94 161,00,  kr  648,00,  kr  112  972,00  komgeri2i/11/1E

9 495,00  kr 2 924,00  kr  513  9!)8,00  ho«p=uaiwu

kr 3 220  720,17

3 429,37  kr  3 429,37
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27 L9W!11

AgderRenovasjonNæringAS  kr  1032,46  kr  1032,46

28 Lowell

AgderRenovasjonNaringAS  kr  1595,30  kr  1595,30

29 Lindo@ 
OptimeraAS  kr  1446,92  kr  1446,92

30 'Stordalshallen  kr  50 €0,00  'kr  5000,00

31 Kredinor

Fortuna  EZ LTD kr  47 043,72  kr  47 043,72

32 Lindqf§

Post Nord  AS kr  10 999,43  kr  IO 999,43

33 5indo@
GiensidiHeForsikrinzASA  kr  9433,02  kr  9433,02

34 Skatteetaten  '. kr  8 200,00  kr  82 721,00  'kr  90 921,00

3S Kredittpartner

DSVRoadAS  kr  158-9,53  kr  1589,53

36 Kredittpartner

iPervacoAS  kr  7249,59  kr  7249,59

37 Lqwell  

Registerenheten  i Brg»nnBysund  kr  2 094,25  - kr  2 096,25

38 SergelNorgeAS

NorskTrailerExpressAS  kr  1147,67  kr  1-147j7

39 Totqlirikasso  AS 

ReservedelAS  1667,59  1667,59

40  HerkulesTurn  kr  38292,00  ikr  38292,00  -

41 iVestergaardAS  ' kr  77850,08  kr  77850,08

42  :Cast  Eiendom  AS i kr 2 208 679,00  kr 2 208 679,00

43 Skoleogbarnha@eAS  : kr  335904,00  kr  335904,00

44  AlektumAS

,NorasondelndustriogSportAS  kr  44886,31  kr  44886,31

45 Alektum  AS

DigitalGardenAS  kr  6-769,n7 Ar 6769,67

46  Alektum  AS

SolbergogHansenAS  j-kr  3480,84-kr  3480,84

47  Alektum  AS

DigitalGardenAS  kr  114-4,n0- -  - kr  1144,-8-0

48 pi@4orff  
TelenorNorgeAs  - kr  728,2'3-  It;  728,23

49 IRandabergTurn  kr  36245,00  kr  36245,00'

50 Vågsbygd  Turn   kr  200  000,OOI  ', kr  200  000,OO -

51 AdyokatQrrnqeiiy:g0anQS     

52 llÅPafoysEsXogOmegn Idrettsla@ . - - . kk: 65147:4321:7E)-50 - - . kk-: '-615-744312,,0750  I
53 iBEWAKredittadministrasjon  kr  16715,46  kr  16715,46

54  Bitpro  . kr  1l  664,00  : : kr  Il  664,00  -

.6§ 1@kas4pIp7gaueta3Iy.inkaspo
DachserNorwayAS  ,kr  6447,81  kr  6447,81

56  '.EulerHermesNorge  'kr  135762,59  kr  135762,59

57  GranubandB.V.  kr  372624,91  'kr  372624,91

58 Gothia Group    gr  129,75 3r 129,75
iTelenorNorgeAs  - kr  - -

sg INAVLønnsgaranti ,kr  572337,00.  I ,kr  572337i00oppsaierioiazozo

60 1iSportv/Tea1eppesen  kr  89475,30  kr  89475,30

61 JiSportv/TeaJeppesen  kr  3157,50  kr  3157,50  -
I

'Totalsum kr 3 228 920,17'  kr  572  337,00'  kr 519  742,00  (kr  4 169  198,73  kr  3 572,00'kr  8 493  769,90
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Under  fon'itsetning  av at bobehandlingen  ii'uistilles  etter  koi'ilmrsloven  § 135 oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

Oppgiør  konto
Salg driftstilbeliør

MVA  av pkt.  2

MVA  til  gode

Totalt kr

8156,-

1200,-

300,-

96 550,-

106 206,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tiiigretten  (2019  bo)

Garantipolise

Salær  advokat  Vilcstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Adv.  Stokke

MVA  pkt.  7

Totalt kr

14 375,-

1005,-

364 400,-

91 lOO,-

18 000,-

4 500,-

5 000,-

1250,-

499  630,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr  393 424,-,  som  blir  å dekke  av Skatteetaten

som  rekvirent  med  kr  57 500,-,  kr  91 600,-  fra NAV  LG  og kr  244 324,-  av

Legalpantet.

III Salærforslag

Se vedlagte  timeliste.  227,75  x kr. 1600,-.

Salær  bostyrer

Mva.  av bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Adv.  Stokke

MVA  adv. Stokke

Totalt kr

364  400,-

91 lOO,-

18 000,-

4 500,-

5000,-

1250,-

484  250,-
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NV Hvi)lket  gir  føNgende  uttellingsliste:

Agder  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarai'itipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Adv.  Stokke,  inkl.  MVA

Totalt l=,r

ADg99'; j

14  375,-

455  500,-

1005,-

22 500,-

6 250,-

499  630,-

Boets  konto  inkludert  MVA

Staten  som  garantiansvarlig

Sum

Delies  av  NAV  LG

Dekket  av  legalpantet

l=J

106  206,-

57 500,-

163  706,-

91 600,-

244  324,-

Totalt laa 499  630,-

VIII.Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr. d.d.  står  det  kr  9 689,-  på  boets  konto.

Det  blir  ikke  utbetalt  dividende  i dette  boet.

IX. Straffbare  forhold:

Straffeloven  § 324  om  underslag  lyder  som  følger:

«For underslag straffes den som med forsett 077? en
uberettiget vinning  for  seg selv elIer andre rettsstridig
a) Selger, forbruker  eller på annen måte tilegner seg en

løsøregjenstand eller pengefordring  som han besitter, men som
tilhører  en annen,  eller

b) Forføyer over penger han har innfordret  for  en annen,
eller  som  på  annen  måte  er betrodd  ham.

1:\Advisor\dok\20212\17352RK2090KW.doc Side 18  av 24



AD"79,9'0 i=
En handlingsom går inn under §§ 385 eller 386, strajfes ik7ce etter
paragrafen her.

Straffen for  underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.»

Ultimo  2018  bestilte  og forl'iåndsbetalte  Vågsbygd  Tuin  utstyr  fra

daværende  Elatec,  nå Kaspera,  for  kr  200 ooo,-. Forliåndsbetalingen

skjedde  etter  arunodning  fra Kjell  Åge  Glastad  hos debitor.  Utstyret

ble aldri  leveit  og etter  puiaringer  fra  Vågsbygd  Turn  ble man  hele

tiden  lovet  at utstyret  skulle  korni'i"ie,  til  påske,  før  soinxneren,  etter

son'uneren,  til  høstferien  osv. Utstyret  kOm iinidleitid  aldri.  Dette  liar

resulteit  i at Vågsliygd  Turi"i  har aruneldt  la-av ikonkursboet  med  kr

200 ooo,-.

Åfoss  og Omegn  Idrettslag  bestilte  og betalte  varer/  utstyr  for  kr

65 741,-.  Her  er historien  den saimne,  nemlig  at varene  aldri  ai'ikom

idrettslaget  tross et utall  ganger  purringer  med  ditto  lovnader.

Hercules  Turn  har  til  gode  kr 38 292,-  som  skyldes  dobbeltbetaling

Også her  har man  blitt  lovet  utallige  ganger  å få pengene  tilbake.

Det  saim'ne  gjelder  Randaberg  Turii  som har dobbeltbetalt  en faktui-a

til  Elatec  på kr  36 245,-.  Også her har  man  blitt  lovet

dobbeltbetalingen  tilbakebetalt  noe som aldri  ble  gjort.

Bostyret  er av den oppfatning  at det faktum  SOnl  er beslaaevet

ovenfor  vedrørende  Vågsbygd  Turn  sin forliåndsbetaling  av kr

200 000,-  uten  noen  gang  å få motytelsen  (det  bestilte  utstyr)  og

heller  aldii  fikk  pengene  tilbalcebetalt  rainines  av straffelovens  § 324

første  ledd,  bokstav  b (underslag)

Bostyret  er også av den oppfatning  at dobbeltbetalingene  fra

Hercules  Tuttai og Randaberg  Turn  er betrodd  midler  i og med  at de

er lovet  tilbakebetalt  ved  flere  anledninger  uten  at dette er gjort  og

konklusjonen  er derfor  også at begge  disse feil/dobbeltbetalingene

rammes av FS1324 første  ledd, bokstav b (underslag).

Som  det fremgår  av regnskapene  foran  og inso1venstidspunktet  gikk

selskapet  med  underskudd  i 2018  og ble også insolvent  medio  2018.

På dette tidspunkt  måtte  Glastad  vite  at  han/selskapet  ikke  kunne

betale  tilbake  disse  midlene,  selv om det aldii  så mye  ble  lovet.

Det  er deifor  bostyrets  oppfatning  at det er skjellig   til  mistanke

om overtredelse  av straffelovens  underslagsbestemmelser,  jf.

straffeloven  §§ 324 og 325.
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Straffeloven  § 407

Straffeloven  § 407  om  uni'ilatelse  av å begjære  gjeldsforhandling

eller  oppbud  lyder  son'i følger:

«Med  bot eller  fengsel  ii'intil  2 år  straffes  en  insolvent

skyldner  som  forsettlig  eller  grovt  uaktsomt  unnlater  å

begjære  åpniitg av gieldsforliandling etter konkursloven eller
konlatrs,  derson':i

a) unnlatelsen  n'iedfører  at en disposisjon  eller  et utlegg  ildce

kan  omstøtes,  og  dette  forringer  fordringshavernes

dela'iingsutsild  betydelig,  eller

b) skyldnerens  næringsvirksoinhet  klait  går med tap,  og

skyldneren  må  iiu'ise  at han  ildce  vil  kunne  gi fordiiiigsliaveine

oppgiør  iniien riinelig tid.

Unnlatelse  av å begjære  gjeldsforhandling  eller  konkurs  er

likevel  straffri  dersom  skyldneren  har  opptrådt  i forståelse

med  fordringshavere  som  representerer  en vesentlig  del  av

fordringsmassen  med  hensyn  til  beløp  og antall.»

SO1I] det frenngår  av behandlingen  av insolvenstidspunktet  (side  9 i

nærværende)  er det  bostyrets  konklusjon  at selskapet  var  insolvent

senest  medio  2018.  Det  er også  anineldt  krav  på ca. kr  8 493 000,-  og

dette  slaille  selvfølgelig  være  rimelig  kjei'ite  fordiingshavere  for

Glastad.

Det  er derfor  bostyrets  konldusjon  at det er skjellig  grurm  til

mistanke om overtredelse av også straffelovens '9 407.

Boldøringslov  og regnskapslov  -  Straffeloven  §§ 392 og 393

Selskapet  er revisjonspliktig  og er selvsagt  også  underlagt

bokføringsloven  og regnskapslovens  bestemmelser.

Som  det fremgår  av den  negative  beretningen  av  revisor  så fremgår

det at revisor  ikke  kan  uttale  seg om  årsregnskapet,  i det

dokumentasjon  fra  selskapet  har  vært  mangelfull  på enrekke

vesentlige  punkter.  Dette  har  medført  at revisor  ikke  har  kunnet

gjennomføre  de revisjonshandlinger  som  liar  vært  ansett  nødvendig

for  å bekrefte  at årsregnskapet  ikke  inneholder  vesentlige  feil  eller

mangler.
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Det  er derfor  også  bostyrets  koi'ildusjon  at det er skjellig  grunn  til

i'i'iistanke  oi'iq overtredelse  av bokføringslovens  §§ 4 til  7 vedrørei'ide

gnn'inleggende  bokfø.iingsprinsipper,  samt  bokføring  og ajourhold

for  2018.  Dette  kanmedføre  straff  etter  straffeloven  §§ 392 og 393.

Nærværende  oversendes  derfor  Agder  politidistrikt  for  nærmere

oppfølging.

Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkorninende  med  skjellig  giui'in  n'iistenkes  for  en straffbar

liandliiig  i forbindelse  med  koi'ilmrsen  eller  den  virksoinhet  som  har

føit  til  insolvensen,  eller

2) det  må  antas  at vedkon'unende  på grunn  av uforsvarlig

forretningsførsel  er uskikket  til  å stifte  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  rimelig  å sette

ham  i karantene.

Som  det fremgår  av romeitall  VI  pkt.  8 (roller  i andre  foretak),  er Kjell  Åge

Glastad  involveit  i fem  andre  foretak:

Cast  Eiendom  AS

Org.nr.:  889 135 972

Dalaneveien  73

4618  Kiistiansand

Roller:  daglig  leder  og styreleder

AJ3C 123 AS

Org.m.:  914  601 789

Dalaneveien  73

4618  Kristiansand

Roller:  Daglig  leder  og styreleder

Skole  og Barnehageservice  AS

Org.nr.:  914  606  748

Østre  gate  9
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4836  Arendal

Roller:  daglig  leder  og styreleder

Cast  Holding  AS

Org.i'ir.:  989 009 958

Kiledalen  69 B

4619  Mosby

Rol1er:  daglig  leder  og styreleder

Skandinavisk  Kundeservice  AS

Org.nr.:  992 869 836

Dalaneveien  73

4618  Kristiansand

Roller:  daglig  leder  og styreleder

Det er iinidleitid  ingen  registreite  roller  i tidligere  konkurser  og heller

ingen  registrerte  karantener  tidligere.

Det  fremgår  av Eidsivating  Lagn'iansretts  kjennelse  av 01.10.2012  dok.  nr.

LE-2012-12537;

«Formålet  med innføringen  av  reglene om

konkurskarantene var først  og fremst å hindre såkalte
"konkursgjengangere"  i å utøve næringsvirksomhet.  Det  vises b7.ant arønet

til  Ot.prp.nr.  50 (1980-1981)  på  side 50. I"Konkurskarantene  -  vilkår  og

vir7cning", (2001) på side 12, uttaler Schonhowd at til tross for at reglene
først og fremst er myntet på kon1cursgjengangere, er det intetiveien  for å
benytte reglene 077"! konkurs1carantene også på første  gangs
konkursdebitorer, etter en nærmere  vurdering. Schonhowd fremholder at
reglene om konkurskarantene i et sli1ct perspe7ctiv har et tilleggsformål av
individualpreventiv art, nemlig å hindre at en første  gangs konkursdebitor
b[ir  en konkursgjenganger.  Etter  lagmanssrettens  syn må det imidlertid

være tale om forholdsvis graverende forhold, for at det skal være aktuelt å
ilegge karanterte for  en første  gangs konkursdebitor.»

Som det fremgår  av «IX  Straffbare  forhold»  er det skjellig  grunn  til

mistanke  om overtredelse  av underslagsbesteinmelsene  i straffeloven  §§

324 og 325, ved  de handlinger  som er beskrevet  ovenfor  Vågsbygd  Turn,

Åfoss  og Omegn  Idrettslag,  Hecules  Tum  og Randaberg  Turn.

Det  første  vilkåret  i konkursloven  § 142 (1) er således  oppfylt.

Når det gielder det alternative vilkåret i sainme paragrafs (2) (
skikkethetsvilkåret)  er bostyret  av den oppfatning  at også dette  vilkåret  er

oppfylt.
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Det  er aiuneldt  over  8. millioner  i la-av i boet  og bostyret  har konldudeit

med  at insolvensen  inntrådte  senest  medio  2018,  altså før  Vågsbygd  Tui-n

og Åfoss  og Omegn  Idrettslag  forhåndsbetalte  varer  til  Kaspera  AS.  Dette

på  et tidspunkt  Glastad  med  all  mulig  tydelighet  utviser  en

forretningsførsel  som på dette tidspunld  er l'iøyst uforsvarlig  ovenfor

kundene.

Det er derfor  bostyrets  konMusjon  at den sivilrettslige  sanksjonen  som

konkurskarantene  er, ildce på noen måte er urimelig  og det anbefales

derfor  å ilegge  Glastad  konltcurskarantene.

Bostyret  har  vektlagt  alvorligheten  i  overtredelsene  i den

helhetsvurdering  som er foretatt.
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XI.  Frist  for  merknader

Eventuelle  merla'iader  ihenhold  til  nærværende  innberetning

må være  bobestyrer  iliende  imien  14 dager  fra  d.d. Eventuelle

merknader  i anledning  salærforslaget  må være  bobestyrer  i liende
innen  sanune  fiist.

Innen sanune frist  bes konkursdebitor  å underskrive  og retuinere  vedlagte

erklæring  i herffiold  til konkurslovens  § 120, 2.1edd, 2. punkium  om at

opplysningene  i denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonoiniske

virksoinhet  etter hans viten  er riktig  og uttørnmende.

Til  sist bes Kjell  Åge Glastad  ta stilling  til  konkurskarantenespørsmålet.

Glastad  gis en frist  på 14 -  fjorten  -  dager  fra  dags dato  til  å komme  med

skriftlige  merknader  til  dette  spørsmål.  Videre  har Glastad  også anledning  til  å

begjære  muntlig  forhandling  om spørsmålet.  Dette  rnå det også tas sti1ling  til
fra  Glastads  side innen  samme  frist.

Kiistiansand,  09.12.2021

Vikstøl

Borevisor

Kjell  Arn

Kredito  g

Elisabeth  H  aedal
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