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Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingretts  konkursbo  nr.:  20-022203KON-KISA/  1l

Konkursdebitor,  Mbl  Consult  AS,  org.nr.:  919  973 692

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatt  Sør

Kemneren  i Kristiansandregionen

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

II. Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Mbl  Consult  AS,  org.nr.:  919  973  692

Forretningsadresse:  Bekkedalen  23,  4638  Kristiansand  S.

Bransje:  Utleie  arbeidskraft,  kjøp  salg  av varer,  import  av varer,

engroshandel,  renovering  av bygninger.

Vedtektsfestet  fortnål:

«Utleie  arbeidskraft, kjøp salg av varer, import av varer,
engroshandel,  renovering  av bygninger.»

III. Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Mbl  Consult  AS  den 13.03.2020.

Grunnlaget  er konkursbegjæmg  fra  Skatteetaten,  datert  04.02.2020.

Fristdag:  10.02.2020  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter

dekningsloven).

Frist  for  fordringsanmeldelser:  08.05.2020

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:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt,  med

begrenset  mandat,  jf.  konkursloven  § 90 tredje  ledd.

Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  er ikke  oppnevnt.
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Nærmere  om  konkursdebitor:

Stiftet  16.10.2017

Aksjekapitalen  kr  30 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

Aksjonærer  som  har  mer  enn  20 % av aksjene:

Michal  Andrzej  Bulajewski,  født  14.04.1986,  Fidjeåsen  88, 4639

Kristiansand  S, eier  100  % av aksjene.

Daglig  leder  og styreleder:

Michal  Andrzej  Bulajewski,  født  14.04.1986,  Fidjeåsen  88, 4639
Kristiansand  S.

Bulajewski  befant  seg på konkursåpningstidspunktet  i hjemlandet

Polen.  Det  har  ikke  lykkes  hverken  registrator  eller  bostyrer  å ffi
kontakt  med  ham.  Han  responderer  hverken  på e-post  eller  telefon.

Varamedlem:

Tadeusz  Urbanski,  født  28.10.1966,  Bekkedalen  23, 4639

Kristiansand  S.

Styrets  leder  alene.

Revisor:

Selskapet  er ikke  revisjonspliktig.

Regnskapsfører:

Safe  AS

Org.nr.:  914  810  256

Strandgata  4H

4790  Lillesand

Daglig  leder  og styreleders  roller:

Michal  Andrzej  Bulajewski,  født  14.04.1986,  Fidjeåsen  88, 4639
Kristiansand  S.
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Bulajewski  har  tidligere  vært  personlig  konkurs  ved  kjennelser  fra

Kristiansand  tingrett  mai  2016  og februar  2019.

Bulajewski  var  styreleder  i Arbeidskarneratene  AS  som  ble  tatt  under

konkursbehandling  av Kristiansand  tingrett  november  2019.  Han  er

ikke  registrert  med  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  karantener.

Varamedlems  roller:

Tadeusz  Urbanski,  født  28.10.1966,  Bekkedalen  23, 4639

Kristiansand  S.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Innehaver  av enkeltpersonforetaket;  Tadeusz  Urbanski

Ingen  registrerte  karantener

Ansgtte:

Pr. konkursåpningen  var  det,  ifølge  NAV  Arbeid  og Ytelser,  ingen

ansatte  i selskapet,  foruten  daglig  leder/styreleder.

Dette  sternmer  ikke  med  bostyrers  opplysninger.  Den  19.08.2020  ble

det  sendt  B og C-skjema  til  NAV  Lønnsgaranti  vedrørende  en ansatt.

Etter  flere  runder  med  brevveksling  medNAV  Lønnsgaranti,  ble

søknaden  endelig  avslått  ved  vedtak  av NAV  Lønnsgaranti  den  5.

februar  2022.  Dette  er også  årsaken  til  at bobehandlingen  har

stnukket  ut  i tid.

VI. Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Mbl  Consult  AS  ble  stiftet  den  16.10.2017.

Foretaket  har  drevet  med  utleie  av arbeidskraft,  kjøp  og salg  av

varer,  import  av varer,  engroshandel  og renovering  av bygninger.

Forretningsadressen  er Bekkedalen  23,  4638  Kristiansand  S.
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Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Det  er ingen  registrerte  panteopplysninger.

Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

Regnskaper  ble  ført  av Safe  Regnskap  AS.

Regnskapene  viser  som  følger:

2017

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr  63.000

ca. kr  66.000

ca. kr  (3.000)

Nettofinanskostnader  ca.kr  0

Ordinærtresultat  ca.kr  (3.000)

Skattekostnad  ca.kr  0

Årsresultat  ca.kr  (3.000)

Hensyntatt  at aksjeegenkapitalen  på kr  30.000  er det  således  en

positiv  egenkapital  iselskapetpr.  31.12.2017  (første  driftsår)  på

k[- 27.000.

2018

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr  612.000

ca. kr  969.000

ca. kr  (357.000)

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

Skattekostnad

Årsresultat

cg. kr

ca. kr

cg. kr

ca. kr

(l.OOO)

(359.000)

o

(359.000)
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Hensyntatt  fjorårets  egenkapital  er derfor  egenkapitalen  negativ  pr.

31,12,2018medca.kr  332.000,-.

2019

Det  har  vært  drift  i selskapet  også  i2019.  Bostyrer  har  kun  fatt  overført

saldoliste  for  hovedbok  uten  at denne  er komplett.

Imidlertid  kan  man  se av fordringslisten  at Nuemann  Bygg  As  har  levert

byggematerialer  for  ca. kr  216  ooo,-. Totalt,  inklusivt  omkostninger,  har

Nuemann  Bygg  anmeldt  et krav  stort  ca. kr  251 ooo,-.

Videre  fremgår  det  av saldolisten  at det  er driftsinntekter  på ca. kr

612 ooo,-. Bevegelser  på bank  i perioden  er imidlertid  ikke  mer  en ca. kr

260  ooo,-. Hva  dette  kan  ha sin  årsak  i kan  man  kun  spekulere  i.

Bostyrer  setter  derfor  et stort  spørsmålstegn  ved  om  regnskapene  er

korrekte.

3. Insolvenstidspunkt:

For  at insolvens  skal  foreligge  må  debitor  være  både  insuffisient  og

illikvid.  Insuffisiens  betyr  at verdien  av aktiva  er mindre  enn  gjelden.

Illikviditet  innebærer  at man  ikke  kan  betale  sine  forpliktelser  etter

hvert  som  de forfaller.

Som  det  fremgår  av regnskapene  inntatt  ovenfor  har  selskapet  aldri

gått  med  overskudd.  Pr. 31.12.2018  er det  en negativ  egenkapital  i

selskapet  på ca. kr  332 ooo,-.

Det  er totalt  anmeldt  kr  1343  923,-  i fordringer.

Når  så styreleder  reiser  til  hjemlandet  Polen  stopper  driften  opp  og

det  samme  gjør  selvfølgelig  også  likviditeten.

Det  er bostyrets  oppfatning  at selskapet  ble  både  insuffisient  og

illikvid,  og således  insolvent,  medio  2018.  Det  er ikke  ført

regnskaper  for  2019  og 2020,  og det  er grurm  til  å anta  at selskapet

innstilte  driften  ved  årsskifte  2018/2019.  Dette  ble  også  opplyst  i det

telefonmøtet  som  tingretten  hadde  med  styreleder  i forbindelse  med

konkursåpningen.
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4. Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er konkursbegjæring  fra

Skatteetaten,  datert  04.02.2020.

Når  man  unnlater  å levere  mva-oppgaver  over  tid  vil  dette  uvilkårlig

føre  til  konkursbegjæffig  fra  Skatteetaten,  hvilket  også  er tilfellet  i

denne  konkursen.

VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av

Jostein  Mellemstrand  den  16.03.2020
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Kristiansand  tingre(t

Postbolcs 63

4661 I(ristiansand

RBGISTRERINGIKONI(URSBO  NR.:  20-022203KON-KISA/1  1: MBL  CONSULT  AS,
BEKI(EDALEN  23, 4638 KRISTIANSAND  (ORG.  NR.:919  973 692).

Ettcr  anmottning  fra boslyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdt  registrering  i ovennevnte
konlairsbo.

Registreririgen  ble påbegynt  mandag16.  mars 2020 i form  av kontalctsøk  etter  styreleder  i

konkursforetakct,  Michal  Andrzej  Bulajewski.

Kjcnnclsen  er oversendt  han på e-post  adresse: artieidskmnerntene(n44mail.com,  men lian  responderer

ikke  på tclefon  henvendelser.  Dette  føyer  scg inn i liandlemåten  undertegnede  har erfart  fra andre
konkurser  ]ivor  Michal  Andrzej  Bulajewslci  har veert involvert.

Undertegnede  cr Icjent med at styreledcr  liar  opplyst  til  tingretten,  at han er satt ikarantene  ihjemlandet
på gninn  av Corona-viniset.

Styreledcr  Michal  Andrzej  Bulajewski  har  tidligere  vært  personlig  konkurs  ved kjeiuielser  fra

I(ristiansand  tingrett  ultiino  mai 2016,  og mot  slutten  av febniar  2019.

Han  var  dessuten styreleder  i foretalcet,  Arbeidskameratene  AS,  som  ble tatt iuider  konkursbehandling

ved  kjennelse  fra I(ristiansand  tingrctt  medio  november  2017.

Aktivitetcn  i konkursforetaket  er utført  fra forretningsadresse,  Bekkedalen  23, 4638 Kiistiansand,  hvor

rmdeztegnede  med selvsyn  har  sett at lconlairsforetaket  har en postlcassc,  livor  også styreleders  navn
frenikornmer.

Regnskapet  er ført  av Safe Regnskap  AS,  org. nr.: 914 810 256.

Registreringen  er supplert  med uthenting  av opplysninger  fra  tilgjcngclige  offentlige  registre.

Styreleder  opplyser  til  tingrcttcn  at aktiviteten  i konkursforetaket  er innstilt.  Selskapet  har ikke  ansatte,
og foretaket  har heller  intet  eksternt  etablert  leieforhold.

Styreleder  opplyscr  intct  driftstilbeliør,  eller  noe forin  for  varelager,  til  registreriug.  '

Ifølge  Det  Sentrale  Motorvognregiste,ret  er konki'irsforetaket  ikke  registrert  som eier av motorkjøretøy.

Følgende  konti  i Spareskillingsbanken  er registrert,  saldo pr. dato:

3060 35 72773 Bedriftskonto

3060  36 42836  Bedriftslconto

kr.  214,29

kr.  O,OO

Undertegnede  er ukjent  med mulige  utestående  fordringer.

Intet  annet  påvist  til  rcgistrering.

Kristiansand,  16.03.2020

Jostein  Mellemstrand

Kopi:  Bostyrer
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1.

2.

3.

Nr  Navn

1  Visma

Ribe  Betong  AS

2 Lindorff

Neumann  Bygg  AS

3 LindorFf

Telia  Norge  (Phonero)

4  Lindorff

Telia  Norge  (Phonero)

5 Kredinor

Telia  Norge  (Phonero)

6 Kredinor

Color  Line  As

8 Kravia

Safe  Regnskap  AS

9 Kemneren  I Kristiansand

10  Lunden  Regnskap

1l  Skatteetaten

jY9!'J['  j
Boets  konto

Pr. d.d. står  det  kr  214,-  på boets  konto.

Staten  garanterer  for  ornkostninger  med  inntil  kr  58 600,-.

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er ikke  avdekket.

Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine  krav  i boet  innen

08.05.2020.  Det  er foreløpig  10 anrneldte  krav  i boet  på til  sammen

ca. kr  1344  ooo,-.

Kravene  er som  følger:

Pantesikret  Prioritert  kl I Prioritert  kl II Uprioritert  Etterpr.

kr  1l  773,66

kr  251  340,25

kr  2 068,24

kr  2 284,57

kr 6 485,07

kr  1825,14

Sum

kr  1l  773,66

kr  251  340,25

2 068,24

2 284,57

6 485,07

kr  1825,14

kr 120  887,00

14  247,05

752  352,00

12  522,80

92 sgi,oo

kr

kr

kr  14  247,05

49 844,00  kr  802  196,00

37926,00  kr  251704,00

Totalsum  kr  - kr  - kr  206  774,00  kr  1240  390,78  kr  124  122,00  kr 1343  923,98

Skatteetaten  har  meldt  korrigerende  fordring.  Fordffig  m. Il  korrigerer  (erstatter)

fordring  nr. 7 i sin  helhet.
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4.  Regnskap  - salærforslag:
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Under  forutsetning  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  § 135  oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

1.  Oppgjør  konto

2,  MVA  til  gode

Totalt

214,-

10 531,-

IO 745,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Totalt kr

14 987,-

l 150,-

41 125,-

10 281,-

IOOO,-

250,-

68 793,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr  58 048,-,  som  blir  å dekke  av statens

garantiansvar  (oppbud).

III Salærforslag

Se vedlagte  timeliste.  23,5  x kr. 1750,-.

Salær  bostyrer

Mva.  av bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Totalt

41 125,-

lO 281,-

1000,-

250,-

52 656,-
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IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

Kristiansand  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipo1ise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Totalt

Boets  konto  inkludert  MVA

Staten  som  garantiansvarlig

Sum kr

jII)Y9!T i'

14 987,-

51 406,-

1 150,-

1250,-

68 793,-

10 745,-

58 048,-

68 793,-

IX.  Straffbare  forhold:

l.  Straffeloven

Det  er ikke  avdekket  straffbare  forhold  i forhold  til  straffelovens  kapittel  31

(kreditorvern).

Bokføringsloven

Konkursdebitors  virksomhet  har  regnskapsplikt  etter  regnskapsloven  og

samtidig  bokføringsplikt  etter  bokføringsloven  E, 2 annet  ledd.  Som  jeg  vært

inne  på tidligere  om man  ikke  fått  kontakt  med  daglig  leder  og styreleder  og

100%  eier  av aksjene  Michal  Andrzej  Bulajewski.  Bulajewski  befant  seg på

konkursåpningstidspunktet  i hjemlandet  Polen,  og det har ikke  lykkets  å fa

kontakt  med  ham  i det  hele  tatt.

Det  er  ikke  ført  regnskaper  for  2019  (konkurs  13.03.2020).  Etter

bokføringsloven  § 4 m.  lO  skal bokføring  skje  i  samsvar  med denne

bestemrnelsen,  herunder  spesifikasjon,  dokumentasjon  og  oppbevaring  av

regnskapsopplysninger.  Det  er  derfor  skjellig  grunn  til  mistanke  om
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overtredelser  av bestemmelser  i bokføringsloven  §§ 5 og 7, og dette  forhold  kan

være  straffbart  etter  bokføringsloven  § 15.  Det  overlates  irnidlertid  til

skattemyndighetene  om  å forfølge  dette  spørsmålet  videre  overfor

påtalemyndigheten.

3. Merverdiavgiftsloven

Denne  type  virksomhet  er  klart  merverdiavgiftsp1iktig  etter

merverdiavgifts1oven  § l.

Det  er ikke  levert  merverdiavgiftsoppgave  for 5. og 6. termin  2018,  og heller

ikke  for 3., 4. og 5. termin  i 2019. Det kan være  straffbart  å ikke  levere

merverdiavgiftsoppgave  etter  merverdiavgiftsloven  Eg 29. Det  vises  i så måte  til

merverdiavgiftsloven  § 72,  som  kan  medføre  straff  som  bedrageri,  jf.

straffeloven  e) 378 flg.  Også  her overlates  det til  skattemyndighetene  å forfølge

saken  videre.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkommende  med skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i

forbindelse  med konkursen  eller  den virksornhet  som har ført  til  insolvensen,

eller

2) det må antas at vedkoinrnende  på grunn  av uforsvarlig  forretningsførsel  er

uskikket  til  å stifte  et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig  leder

(adrninistrerende  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.
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Som  det  tidligere  er beskrevet,  er ikke  konkursdebitor/styreformann  bosatt  i

landet  lenger.  Det  er heller  intet  som  tyder  på at han  kommer  tilbake.  Av  nevnte

grunner  anbefales  det  derfor  ikke  karantene  i nærværende  bo.

X.  Frist  for  merknader

Eventuelle  merknader  i henhold  til  nærværende  innberetning

må  være  bobestyrer  i hende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle,

merknader  i anledning  salærforslaget  må  være  bobestyrer  i hende

innen  samrne  firist.

Innen  samme  frist  bes konkursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte

erklæring  i henhold  til konkurslovens  Eg 120, 2.1edd, 2. punktun'i  om at

opplysningene  i  denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonorniske

virksomhet  etter  hans  viten  er riktig  og uttømrnende.

Kristiansand,  05.08.2022
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