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Innstilling  av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

Kaspera  AS, dets konkursbo

1ngen begrensninger  i adgangen til offentlig gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

Dommeren  hadde  sakens dokumenter  i hende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap,

salærfotslag  og spørsmålet  om konkurskarantene,  datert  9. desember  2021,  som er sendt

kreditor,ne  og konkursdebitor  med  frist  for  merknader  innen  23. desember  2021.

Det  er iommet  merknader  fra  Kjell  Åge Glastad,  datert  22. desember  2021.  Merknadene

omhandler  særlig  forhold  knyttet  til  ansatte  og lønnskrav,  kommentarer  til  brev  fra  revisor,

spørsmålet  om insolvenstidspunkt,  varelager,  konsernbidrag,  opplysningsplikt,  boets  gjeld,

straffbare forhold, om konkrete k3øp som er foretatt av en kreditor, om arbeid med

økonomiske  løsninger,  herunder  salg  av eiendom,  bostyrers  bruk  av fullmektig,

konkurskarantene,  og bostyrers  timebruk.  Merknadene  er forelagt  bostyrer  som  har  inngitt

merknader  den 7. januar  2022,  hvor  det frernkornmer  at Glastads  merknader  ikke  endrer

hovedkcnklusjonene  til  bostyrer.  Bostyrers  merknader  er forelagt  GIastad  som  har  inngitt

enkelte  ytterligere  kommentarer  ved  brev  den lO. januar  2022.  Det  har ikke  innkommet

merknader  fra  kreditorer  i saken.

Bostyrel  har foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Kreditoæne  er underrettet  om at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  det ikke  stilles

sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas  tilstrekkelig

gjennorrgått,  herunder  med  innkomne  merknader  fra  Glastad.

Spørsmålet  om konkurskarantene  vil  bli  behandlet  ien  særskilt  kjennelse.
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Retten  ivsa  deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjamelse  av 14. oktober  2019  åpnet  Agder  tingrett  konkurs  i Kaspera  AS,  org.nr.:

979 49E 721. Grunnlaget  er konkursbegjæring  fra  Staten  v/Skatteetaten  vedrørende  skyldig

merverdiavgift,  datert  20. september  2019.

Fristdag:  24. september  2019

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.

Kreditorutvalg:  Elisabeth  Hesjedal  v/  Kemneren  i Kristiansandsregionen,  nå Skatteetaten,

ble oppnevnt  i første  skiftesamling  12. november  2019.

Statsaut»risert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.  konkursloven  8,

90 tredje  ledd,  i skiftesamling  den 12. november  2019.

Det  er 61 anmeldte  krav  i boet  på kr 8'493  769,90,-.  I tillegg  kommer  boomkostninger.

På tidspunkt  for  konkursåpning  var  det, ifølge  NAV  Arbeid  6g Ytelser,  lO ansatte  i

selskapet.  Dette  stemmer  ikke  med  bostyrers  opplysninger.  Styreleder  i konkursforetaket,

Kjell  Åge Glastad,  har  opplyst  at det  på tidspunktet  for  konkursåpning  var  to ansatte,  som

begge  var  sykemeldt.  Det  er sendt  ut 2 oppsigelser  til  ansatte,  samt  vedIagt  skjema  for

søknad  om lønnsgarantidekning  til  ytterligere  18 ansatte  med  feriepenger  tilgode,  Det

bemerkes  at et krav  ble avslått  i sin helhet.  Økonomisjefens  krav  ble nedsatt  med  ca. 52%,

De øvrige  krav  er behandlet,  godkjent,  og utbetalt.

Per tidspunkt  for  sluttinnberetning  den 9. desember  2021 sto det kroner  9 689,16,-  på boets

konto.  A:[VA  tilkommer  med  kr. 96 550,-.  Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten

yil  således  dekke  merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

Boets  rnidler  er utilstrekkelige  til  fortsatt  bobehandling,  og kreditorene  er varslet  om at

bobehatxilingen  vil  bli  innstilt  dersom  ingen  stiller  sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om

sikkerhetsstilIelse.

Godtgjø=elsen  tiI  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr  364  400,-  med

tillegg  a-i merverdiavgift  kr  91 lOO,-,  totalt  kr  455 500,-.

Godtgjø=eIsen  til  borevisor  Kjell  Amvard  er foreslått  satt til  18 000,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr 4 500,-,  totalt  kr. 22 500,-.

Godtgjø-elsen  til  advokat  Marius  A. Stokke  er foreslått  satt til  5 000,-  med  tillegg  av

merverdSavgift  kr 1250,-,  totalt  kr. 6 250,-.
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Rettens  gebyr  på kr 14 375,-  og kr  43 125,-  av bostyrets  salær/utgifter  dekkes  av skatteetaten

med totalt kr 57 500,- (rekvirentansvar@t), samt kr 91 600,- fra NAV  LG og kr 244 325,- ay
Legalpantet.  

Retten  }ar  vurdert  Glastads  merknader  til  salærforslaget,  menhar  intet  å bemerke  til  dette  og

fastsetter  godtgjørelsen  i samsvar  med  det  fremlagte  salærforslag,
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SLUTNING

Konkursbonr.:  19-l40072KON-KISA/23,  Kaspera  AS,  org.nr.:  979 498 721,

:nnstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  i alt  kroner

364 400,-,  med  tillegg  av merverdiavgift  kroner  91 IOO,-, totalt  kroner  455 500,-.

3. Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKje11Arnvard,fastsettestilialt

kroner  18 ooo,-, med  tillegg  av merverdiavgift  kroner  4 500,-,  totalt  kroner  22 500,-.

Godtgjørelsen  til  advokat  Marius  A. Stokke,  fastsettes  til  i alt  kroner  5 ooo,-, med

tillegg  av merverdiavgift  kroner  1250,-,  totalt  kroner  6 250,-.

RettensgebyrpåkronerI4375,-ogkroner43  125,-avbostyretssalær/utgifter(totalt

kroner  57 500,-)  dekkes  av skatteetaten  som  rekvirentansvarlig,  samt  kroner  91 600,-

fra  NAV  LG  og kroner  244 324,-  dekkes  av Legalpantet.

6. Spørsmålet  om konkurskarantene  vil  bli  avgjort  i særskilt  kjenneIse.

Kjennel;en  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å underrette  skyldneren,  kreditorutvalget,
konkursrekvirenten  og eventuelle  fordringshavere  som har  reist  innsigelse  mot  at
behandl:ngen  innstilles.

Kjennelsen  forkynnes  for  NAV  Lønnsgaranti.
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