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Innledning:

Denne  innberetningen  sendes  til  tingretten  via  Aktørportalen  og debitor  ved  e-

og m i original  til  første  skiftesamling

fredag  10.03.2023  kl.  08:30  i rettssal  06, og sendes  ut  samrnen  med  rettsbok  fra

skiftesamlingen.  Skyldneren  er pr. brev,  samt  i åpningskjennelsen  gjort

oppmerksom  på møteplikten.  Erklæring  efter  kkl  § 120,  2 ledd  leveres/sendes

via  aktørportalen.

I. Adressater  for  innberetningen:

1.  Agder  tingrett,  bo nr.:  23-017442KON-TAGD/TKRI

2.  Konkursdebitor,  Keso  AS,  org.nr.:  922  066  671

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3. Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

4.  Aktørportalen

II.  Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

1.  Keso  AS,  org.nr.:  922 066  671

2.  Forretningsadresse:  Skibåsen  18,  4636  Kristiansand  S

3. Bransje/næringskode:  96.090  Personlig  tjenesteyting  ikke  nevnt  annet  sted

Vedtektsfestet  formål:

«Levere  tjenester  innen  salg  og service  og andre  tjenester/produ7cter  som

naturlig  faller  sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med

1i7cnende virksomhet,  kjøp  og salg  av aksjer,  eller  på  annen  måte  gjøre  seg

interessert i andre foretagender. Yte tjenester innen utleie av 7cjøretøy  og

dekkverksted.»

I praksis  har selskapet  ytet  tjenester  innen  utleie  av kjøretøy,  salg av dekk,  samt

dekkverksted.
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III.  Konkursen:

l.  Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Keso  AS den 01.02.2023.

2. Grunnlaget er oppbudsbegiæring fra selskapet selv.

3. Fristdag:  01.02.2023  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4.  Frist  for  fordringsanmeldelser:  08.03.2023.

IV.  Bobestyrelsen:

I.  Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Postboks  737, 4666  Kristiansand,  telefon  90

84 46 lO, ev. 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfe1lesskapet.no

2. Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  foreslås  oppnevnt  med  begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90, 3.1edd.

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V. Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Stiftet10.12.2018,registrertienhetsregisteretdenl7.01.2019.

2.  Aksjekapitalen  kr  I 160  ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

3. Aksjonærer  som  har  mer  enn 20 % av aksjene:

Egil  Olsen,  født 11.11.1949,  Topdalsveien  297, 4658 Tveit,  eier 42,105%  av

aksjene.

Sigurd  Olav  Olsen,  født 04.02.1948,  Rødskrubbgrenda  2, 1352 Kolsås,  eier

42,105%  av  aksjene.

4. 

Styreleder  og daglig  leder:

Sigurd  Olav  Olsen,  født  04.02.1948,  Rødskrubbgrenda  2, 1352  Kolsås.
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Signatur  og  prokura:

Styrets  leder  alene  eller  daglig  leder  alene.

6. Regnskapsfører:

Regnskapet  er ført  av foretaket  selv  (styreleder).

Reyisor;

Foretakets  årsregnskap  skal  ikke  revideres.  Besluttet  10.12.2018.

8. Styreleder  og daglig  leders  roller  i andre  foretak:

Sigurd  Olav  Olsen,  04.02.1948,  Rødskrubbgrenda  2, 1352  Kolsås.

Skibåsen  18  AS

Skibåsen  18

4636  Kristiansand  S

Org.  nr.: 823 472 242

Rolle:  Styremedlem

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I følge  oppbudsbegjæringen  har selskapet  ikke lenger  ansatte. Kjell  Olsen

opplyser  imidlertid  at hans arbeidsavtale  ikke  er brakt  til opphør.  Tidligere

ansatte vil bli kontaktet  i forbindelse  med eventuelle  krav overfor  NAV

Lønnsgaranti  (eventuelle  feriepengekrav).
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10.  Leieforholdet:

Foretaket  har drevet  sin virksomhet  fra leide lokaler  i Skibåsen  18, hvor

er Og uueier.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1.  Keso  AS ble  stiftet  den 10.12.2018.

Aksjene  er eiet  av: Egil  Olsen  med  (1600)  42,105%,  styreleder  Sigurd  O. Olsen

med (1600)  42,105%,  styremedlem  Kjell  Olsen  med (500) 13,158%,  Lene

Nomedal  Olsen  med  (50) 1,316%  og Daniel  Nomedal  Olsen  med  (50)  1,316%.

Selskapet  har  drevet  med  utleie  av kjøretøy,  salg av dekk,  samt  dekkverksted.

Forretningsadressen  er Skibåsen  18, 4636  Kristiansand  S.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold  - Abandonering  jf.  kkl.  117c

legalpant

Santander  Consiuner  Bank  AS, Sparebank  I Finans  Østlandet,  og DnB  Bank

ASA  har salgspant  i tilsainmen  Il  biler  som er benyttet  av Keso  AS i utleie.

Bostyrer  har besluttet  at disse skal overføres  til panthaver  etter reglene  i

konkursloven  § 117c. Det  er oversendt  abandoneringserk1æring  om dette til

panthaverne  den 11.02.2023.

Ved  samme  brev  ble det opplyst  om  boets  legalpant.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

l.  Foretakets  årsregnskap  skal  ikke  revideres,  besluttet  10.12.2018.

2. Regnskapene,  i henhold  til  Brønnøysundregistrene,  viser  som  følger:
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2019

Driftsinntekter ca. kr 87 000,-

Driftsutgifter ca. kr 197  000,

Driftsresultat ca. kr (110  000),-

Netto  finanskostnader ca. kr (43 000),-

Ordinært  resultat ca. kr (153  000),-

Hensyntatt  den innskutte  egenkapitalen  på kr. 380  000 er egenkapitalen  pr.

31.12.2019  positiv  ca. kr  227  000,-

2020

Driftsinntekter ca. kr 887 000,-

Driftsutgifter ca. kr 884  000,-

Driftsresultat ca. kr 3 000,-

Netto  finanskostnader ca. kr (119  000),-

Ordinært  resultat ca. kr (116  000),-

Hensyntatt  den  positive  egenkgpitalen  fra  2019  på kr.  227  000  er egenkapitalen

reelt  sett  pr. 31.12.2020  positiv  ca. kr  Ill  ooo,-. I balansen  firemgår  det  at det  er

innskutt  ny egenkapital  med  kr. 400  000, hvilket  gjør  at egenkapitalen  pr.

31.12.2020  erpå  ca. kr  511.000.

Bostyrer  vil  komme  tilbake  til  regnskapene
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2021

Driftsinntekter ca. kr 994 000.-

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

979 000,-

15 000,-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

(IlO  OOO),-

(95 000),-

Hensyntatt  den  positive  egenkapitalen  fra  2020  på  ca. kr.  511000  er

egenkapitalen  pr. 31.12.2021  positiv  ca.  kr  416  ooo,-.

Skattekostnad  er ikke  hensyntatt  idet  det firemførbare  underskuddet  ikke  vil  bli

benyttet  grunnet  konkursen.

Regnskapene  må bli  å komme  tilbake  til  i avsluttende  innberetning

3. Insolvenstidspunkt:

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

Insuffisiens  betyr  at verdien  av aktiva  er rnindre  enn gjelden.  Illikviditet

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

Bostyrer  vil  komme  tilbake  til  insolvenstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.
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Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er en opp

datert  28.01.2023.

Bostyrer  vil  kornme  tilbake  til  konkursens  årsaker  i sluttinnberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av adv.  Marius  A.  Stokke  den  04.02.2023.
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Agder  tingrett

Postboks  63

4661 Kristiansand

REGISTRERING  I KONKURSBO  NR.  23-017442KON-TÅGD/TI(RI:

KESO  AS,  SK[BÅSEN  18,  4636  KRISTIANSAND  (ORG.NR.  922066671)

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

i ovennevnte  1conlcursbo. Møtet  ble avholdt  i Iokalene  til  konkursdebitor  i Skibåsen  18

i Kristiansand  den 1. februar  2023,  I rnøtet  deltok  styremedlem  Kjell  Olsen,

undertegnede  samt 5ostyrer  pr. telefon

AlI  alctivitet  i foretalcet  ble innstilt  pr. registreringen.

I oppbudsbegjæringeri  er det opplyst  at foretaket  ikke  har ansatte pr. 01.01.2023.  Kjell

Olsen  opplyser  i møtet  at hans arbeidsavtale  ikke  er brakt  til  opphør.  Han  opplyser

videre  at selskapet  er driftet  av han og hans to brødre  Sigurd  O. Olsen  (styreleder)  som

p.t. er bosattiBæ  og Egil Olsen. Sistnevnte eier bygget giennom sitt heleide
alcsjeselskap,  Skibåsen  18 AS. Samtlige  tre er pensjonert  fra tidligere  arbeidsforhold,

Foretaket  er oppført  med  næringskode  96,090  Personlig  tjenesteyting  ikke  nevnt  annet

sted, innenfor  aktivitet/bransje:  Yte  tjenester  innen  utleie  av kjøretøy  og dekkverksted.

Kjell  Olsen  opplyser  at foretaket  har bedrevet  utleie  av kjøretøy  (personbiler  og små

varebiler),  dekkhotell  samt noe salg og service  av dekk,  felg  og TPMS-ventiler.

Foretaket  er registrert  med  navneendring  17 januar  2023.  Tidligere  foretaksnavn  var

Sørlandsdeklc  AS,  Foretaket  er hos Statens vegvesen  oppført  med følgende

godlgaenninger:  særlig  arbeidst,illatelse  for  arbeid  på bilglass,  særlig  arbeidstillatelse  for

arbeid  på lette  tilhengeres  påløpsbremseanlegg,  særlig  arbeidst'llatelse  for  arbeidpå

hjul,  og skadeverksted  Ol.

Foretaket  har operert  fra  leide  lokaler  i Skibåsen  18. Huseier  og utleier  er Skibåsen  18

AS.

Aksjene  i selskapet  er eid av styremedlem  Bgil  Olsen  med  (1600)  42,105%,  styreleder

Sigurd  O. Olsen  med  (1600)  42,105%,  styremedlem  Kjell  Olsen  med (500)  13,158%,

Lene  Nomedal  Olsen  med (50) 1,316%  og Daniel  Nomedal  Olsen  med (50) 1,316%,
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Regnskapet  er ført  av foretalcet  selv  (styreleder).  Ved  stiftelsen  ble det  besluttet  at

medfører  revisjonsplikt.

Det  foreligger  følgende  driftstilbehør  til  registrering:

2017 AY34255  FordFocus  estimertsalgspris80,OOO  restgjeld  83.184

2017 AY32477 Ford Connect estimert salgspris 95.000 restgield 136.215

2017 AY34278  FordConnect  estimertsa1gspris95.OOO  restgje1d131.891

2017 AY34281  FordConnect  estimertsalgspris95.000  restgje1d138.806

2017 AY34969  FordFocus  estimertsalgspris75.OOO  restgjeld  84.638

2017 AY34970  FordFocus  estimertsalgspris75,000  restgjeld  80.397

2017 AY34971 FordFocus estimertsalgspris80.000 restgield 82.570

2017  AY34972  FordFocus  estimertsalgspris80.000  restgjeld  76.159

2017 AY34980  FordFocus  estimertsalgspris75.000  restgjeld  84.140

2018 AY41930  FordFocus  estimertsalgspris  lIO.OOO restgjeld  166.879

2018 AY42648  Ford  Focus  estimert  salgspris  120.000  restgjeld  173.302

2017 RL18802  SkodaRapid  estimertsalgspris  lO.OOO restgjeldO,men

estimert  reparasjonskostnad  (defekt  girkasse)  utgjør  ca. kr  90.000

Ifølge  det  sentrale  motoi'vognregisteret  er selskapet  ikke  registrert  som  eier  av andre

k3øretøy,

Poleringsmaskin,  seterenser,  delddøfter,  motor-timingsapparat  til  Ford,

programmeringsapparat  for  dekksensor,  lysjusteringsapparat,  stålcontainer,

kortterminal,  Brother  etikettskriver,  laserskriver,  slepetau,  betongbor,  oljemottaker,

cub-sensor  TP, dekktrykksensor,  slangetroel,  luftpåfyller,  muttertrekker,

momentstav,  hjul-dolly,  nølielskap,  dekkreol,  kombinasjonsvasker,  4 bte

stålfelger,  22 nye sommerdekk,  diverse  balanseringslodd  og ventiler.

(Løftebukk,  kompressor,  dekkmaskiner,  reoler  og øvrig  innredning  tilhører  huseier)

SpareBanl<en  Sør opplyser  at foretaket  har  følgende  konti  i deres bank:

30004485439  Bedriftskonto  Saldo  kr  25,924,84,-

30005314301  Skattetrekkskonto  Saldo  kr  O,-
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Kjell  Olsen  opplyser  at foretaket  har utestående  fordiinger  på ca. 1(J130.000  som

laiytter  seg til  manglende  betalt  leie  og egenandeler  ved bilskade  i leieforl'iold.

Kravene  er sendt  til  ii'il<asso og styreleder  skal ]'ia nærmere  oversikt  over  status.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til registrering.

I(ristiansand  04.02.2023

A. Stokke

advokat
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1. Boets  konto

Pr. d.d. står det kr 57 750,-  på boets  konto,  hvilket  refererer  til salg av

driftstilbehør,  samt  legalpant.

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

Konkursboet  er  merverdiavgiftspliktig  og  Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3,  Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine krav  i boet  innen  08.03.2023.

Det  er foreløpig  4 anmeldte  krav  i boet  på til  sammen  kr  1255  303,66,-.

Kravene  er som  følger:
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Navn

SpareBank  1 Finans  gstlandet  AS

Fordringeri  Agder  tingretts  konkursbo  nr. 23-017442KON-TAGD/TKRI

Keso AS

Pantesikret  Prioritertklassell  Prioritertklassel  Uprioritert  Etterprioritert  Sum

Santander  Consumer  Bank  AS

Bil nr.  AY34969,AY34281,  AY34271

AY34980,  AY34971,  AY34970  kr

DnB Finans  AS

Bil nr. AY41930,  AY42648  kr

Skatteetaten

609 850,33

347278,00

ig  269,00

kr  278  906,33

609  850,33

347  278,00

19  269,00

Totalt kr  1236034,66  kr 19  269,00 kr  1255  303,66
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VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr.  d.d. står det kr 57 750,-  på boets konto,  hvilket  refererer  til salg av

driftstilbehør  og legalpant.

De  anrneldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrekning  de vil  kunne  få dividende.

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må  behandles  i den  avsluttende  innberetningen.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkornmende  med  skjellig  giunn  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 grunn  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  rimelig  å sette  ham  i karantene.

Det  er ingenting  som  tyder  på karantenebetingende  forhold  i dette  boet.
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

boet.

2. Under  den videre  bobehandling  vil  det bli  sett nærmere  på konkursens  årsaker,

insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

3. Bobehandlingen  vil  høyst sannsynlig  ikke kunne bli avsluttet  innen  3-måneders

fristen,  grunnet  eventuelle  feriepengekrav.

Kristiansand,  den 09.03.2023

Adv

ostyrer
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