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ORG.  NR.:  928 109  984

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl

Bes(Bksaclresse:

Tollbodgata  40

4616  Kristiansand

Postadresse:
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Innledning:

Denne  innberetningen  sendes  til  tingretten  via  ørportalen  og debitor  ved  e-post  i

dag  tirsdag  den  24.01.2023  og medtasioriginal  til  første  skiftesamling  onsdag

25.01.2023  kl.  08:15  irettssal  02A,  og sendes  ut samrnen  med  rettsbok  fra

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

på møteplikten.  Erklæring  efter  kkl  (S) 120,  2 ledd  leveres/sendes  via  aktørportalen.

I. Adressater  for  innberetningen:

l.  Agdertingrett,bonr.:22-178895KON-TAGD/TKRI

2.  Konkursdebitor,  Transport  og Service  AS,  org.nr.:  928 109  984

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3,  Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

4.  Aktørportalen

II.  Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

1.  Transport  og Service  AS,  org.nr.:  928 109  984

2.  Forretningsadresse:  Grostølveien  15,  4634  Kristiansand  S

3.  Bransje/næringskode:  53.200  Andre  post-  og budtjenester

Vedtektsfestet  formål:

«Transport mot vederlag og forskjellige  tjenester innert transport og service.»

I praksis  har  selskapet  levert  pakker  og aviser  til  bedrifl:er  og privatpersoner
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III.  Konkursen:

1.  AgdertingrettåpnetkonkursiTransportogServiceASden2l.12.2022.

2. Gninnlaget  er begjæring  fra Skatteetaten.

3. Fristdag:  08.12.2022  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsanmeldelser:  23.01.2023.

IV.  Bobestyrelsen:

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

84 46 IO, ev. 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfel1esskapet.no

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

mandat,  jf.  kkl.  § 90, 3.1edd.

3. Kreditonxtvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V. Nærmere  om konkursdebitor:

1. Stiftet  27.10.2021

2. Aksjekapitalen  kr  30 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

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

Islam  Partsjajev,  født  05.04.1994,  Grostølveien  15, 4634  Kristiansand  S

4. 

Styreleder  og daglig  leder:

Islam  Partsjajev,  født  05.04.1994,  Grostølveien  15, 4634  Kristiansand  S

5. Signatur  og prokura:

Styrets  leder  og daglig  leder  alene.

6. Regnskapsfører:

Regnskapet  er forsøkt  ført  av Partsjajev.
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Revisor:

Foretakets  årsregnskap  skal  ikke  revideres.  Besluttet  27.10.2021.

8. Styreleder  og daglig  leders  roller  i andre  foretak:

Islam  Partsjajev,  født  05.04.1994,  Grostølveien  15,  4634  Kristiansand  S

Ingen  registrerte  ro1ler  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

Ånsatte:

Det  er ifølge  Partsjajev  1 ansatte  i selskapet  i tillegg  til  han selv.  Den  andre

ansatte  er en bekjent  som  tidvis  har  hjulpet  ham  med  drift  av selskapet.  Den

ansattes  kontaktinforinasjon  skal  oversendes  bostyrer  i forbindelse  med  evt.

k#av  mot  lønnsgarantiordningen.  Partsasjev  har  ingen  krav  mot

1ønnsgarantiordningen.

10.  Leieforholdet:

Partsjajev  opplyser  at foretaket  ikke  har  hatt  egne lokaler.  Selskapet  har blitt

drevet  fra  Partsjajevs  hjernmeadresse.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1.  TransportogServiceASb1estiftetden27.10.2021.

Selskapet  har  drevet  levering  av pakker  og aviser  til  bedrifter  og privatpersoner

Forretningsadressen  er Grostølveien  15,  4634  Kristiansand  S.
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2.  Panteforhold/andre  tinglyste  forhold

Det  finnes  ingen  panteforhold.

Regnskapstall  -  omsetning:

Foretakets  årsregnskap skal ikke  revideres, besluttet  27.10.2021.

2. Regnskapene  finnes ikke. Debitor  opplyser  at han  har  forsøkt  å føre  regnskaper

selv,  men  ingen  er så langt  fremlagt  for  bostyrer.

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 mindre enn gjelden.  Illikviditet

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

Bostyrer  vil  komme  tilbake  til  inso1venstidspunktet  i den avsluttende

innberetningen.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den direkte årsaken til konkursen er en begjæring  fra Skatteetaten med

bakgrunn  i skyldig  MVA  og tvangsmulkt.

Bostyrer  vil  komme  tilbake  til  konkursens  årsaker i s1uttinnberetningen.
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VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av adv.  Marius  A. Stokke  den 11.01.2023.
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Agder  tingrett
Postboks  63
4661 Kristiansand

REGISTRERING  I  KONKURSBO  NR.  22-178895KON-TAGD/TKRI:

TRANSPORT  OG  SERVICE  AS,  GROSTØLVEIEN  15,  4634

KRISTIÅNSÅND  (ORG.NR.  928 109  984)

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

i ovennevnte  konkursbo.  Etter  gjentatte  forsøk  på å komme  ikontalct  med styreleder  på

telefon,  bopel og sosiale medier,  ble møtet avholdt  pr, telefon  l1, januar  2023 med

styreleder  og daglig  leder, Islam  Partsjajev.  Partsjajev  opplyser  at han for tiden er

innlagt  på rehabiliteringskliniklc  i Telemark.

AIl  aktivitet  i foretaket  er innstilt,

Partsjajev  opplyser  at virksomheten  bli  innstilt  for ca, 1 år siden,

Foretaket  er oppført  med næringslcode 53.200 Andre  post- og budtjenester.  Partsjajev

opplyser  at foretaket  har drevet med pakketranport  for PorterBuddy  og  noe

avisleveranse. Han har tidvis  mottatt  noe hjelp  fra bekjent  og  vil  oversende

kontaktinformasjon  om vedkommende  til  bostyrer  medhenblikk  på evt. krav mot

lønnsgarantiordringen.

Islam  Partsjajev  eide IOO prosent  av aksjene i selskapet.

Foretaket  har ikke  hatt egne lokaler.

Regnskapet  er forsøkt  ført  av  Partsjajev,

Partsjajev  opplyser  at han tidligere  har forsøkt  «å melde selskapet 1conlcursiÅlttnn».

Dette i anledning  at bilen  som ble bnild  til  transporten  brøt  sarnmen  og hverken

selskapet eller  Partsjajev  fikk  lånefinansiering  til  kjøp  av bil/reparasjon.

Det foreligger  ildce driftstilbehør  til  registrering

Bilene  som ble benyttet  til  pakkertransporten  varkjøpt  privat  for egne midler.

Ifølge  det sentrale motorvognregisteret  er selskapet iklce registrert  som eier av

kjøretøy.
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SpareBank  l SR-Bank  opplyser  at foretaket  liar  følgende  konti  i deres banlc:

32073.66.6383 Bedriftskonto Saldo laa O,60,-

32073.69.4468 Bedriftslconto Saldo kr  O,-

32094.12.6397 Bedriftskonto Saldo kr  2,-

32094.12.6397 Skattetrekkskonto Saldo laa O,-

Partsjajev  opplyser  at foretaket  ikke  har  utestående  fordringer.

Paitsjajev  opplyser  at når  selskapet  ble  stiftet  ble  det kjøpt  et såkalt  «gulhuuiuner».

Han  husker  imidlertid  iJcke 1willcet  telefoni'iui'uner  dette  yar.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

d 11.01.2023

ffs A. Stokke

advokat
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1. Boets  konto

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

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  23.01.2023.

Det  er foreløpig  10 anmeldte  krav  i boet  på  til  sarnrnen  kr  214  443,39,-.

Kravene  er som  følger:
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Fordringeri  Agder  tingretts  konkursbo  nr. 22-178895KON-TAGD/TKRI

Transport  og Service  AS

iNr. iNavn iPantesikret iPrioritertklassell iPrioritertklasselUprioritert iEtterprioritert iSum' 1  Ropo Capital

YX Norge  AS kr  10 333,69  kr  10  333,69
2 IntrumAS

CircleKNorgeAS  kr  7176,69  kr  7176,69
3 IntrumAS

CircleKNorgeAS  kr  5925,95  kr  5925,95
4 IntrumAS

180.no  Nummeropplysningen  AS kr  7 821,46  kr  7 821,46
5 Skatteetaten  kr  63000,00  kr  25819,00  kr  36680,00  kr  125499,00
6 Skatteetaten  kr  19625,00  kr  5147,00  kr  24772,00
7 VismaeAccountingAS  kr  1687,50  kr  1687,50
8 Sergel

Komplettbedrift.no  kr  21965,38  kr  21965,38
9 Kredinor

FremtindForsikringAS  kr  5704,00  kr  5704,00
10  Kredinor

SpareBank  1 SR-Bank  kr  3 557,72  kr  3 557,72

Sum

Totalt

kr 63 000,OO kr  109616,39  kr  41827,00

kr  214  443,39
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VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

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

De  anmeldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrelaiing  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  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller

2) det må antas at vedkomrnende  på grunn  av uforsvarlig  fonetningsførsel  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.

Karantenebetingende  forhold  må  behandles  i den  avsluttende

innberetningen.
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

Bobehandlingen  har  til  nå i hovedsak  vært  konsentrert  om  å skaffe  oversikt  over

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  lønnsgarantisaken.

Kristiansand,  den  24.01.2023

Bostyrer
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