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KONKURSBO NR. 22-110011KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: PRK BYGG AS, ORG. NR.  911 936 941 – MIDLER-

TIDIG INNBERETNING       
 

0. Innledning:  
 
1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 6. september 2022 kl. 

09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.  
 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-110011KON-TAGD/TKRI; sendes via Aktørportalen 

 2. Konkursdebitor v/Piotr Kubat og Renata Kubat 

 Skatteetaten 

3. Sendes via Altinn/bosiden til:  

 Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 

 NAV Lønnsgaranti 

 Kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden.  

4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at 

innberetningen er lagt ut på www.senum.no og kan lastes ned derfra, samt at de 

som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 
 

II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 
 
1. PRK Bygg AS. Aksjeselskap.   

2. Forretningsadresse: Øvre Helle, 4525 Konsmo.  

 Lyngdal kommune (4225).    

3. Organisasjonsnummer: 911 936 941.   

4. Bransje: Oppføring av bygninger, snekkervirksomhet.      

 
www.advfellesskapet.no  
 
Advokatene MNA i kontorfellesskap: 
 
Bjørn Hübert Senum  
Åse Johnsen Drabløs 
Lars Faye Ree 
Øystein Vikstøl 
Eirik Glad Balchen 
Marius André Stokke   
Bjørge Usterud Tveito  
Fredrik Engenes 
  
Ansatt advokat Eivind Nordby Johnsen 
 

 
 
 

 
 

Advokat MNA 

BJØRN HÜBERT SENUM 
www.senum.no 
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mailto:bhs@senum.no
mailto:mh@senum.no
mailto:lkt@senum.no
http://www.senum.no/


  Advokat MNA 
 BJØRN HÜBERT SENUM 
 

 - 2 - 

 

III. Konkursen: 

   

1. Agder tingrett åpnet konkurs 2. august 2022 kl. 13.30.  

2. Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 

3. Fristdag: 2. august 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 5. september 2022. 

 

IV. Bobestyrelsen: 

 

1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 

4666 Kristiansand, telefon 38 17 89 40, e-post bhs@senum.no.   

2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt.  

3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt.    

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 16.04.2013, registrert i Foretaksregisteret 13.05.2013. 

   

2. Aksjekapital kr 30 000, meldt fullt innbetalt.  

  

3.  4. Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene:  

 Renata Kubat, f. 160677, Legatveien 7, 4517 Mandal – 50%.  

 Piotr Kubat, f. 080478, Legatveien 7, 4517 Mandal – 50%. 

 

5. Daglig leder:  

 Piotr Kubat, f. 080478, Legatveien 7, 4517 Mandal.    

 Han har vært daglig leder fra selskapet ble etablert.  

  

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Renata Kubat, f. 160677, Legatveien 7, 4517 Mandal.    

 Hun har vært styreleder helt fra selskapet ble stiftet, men forklarer at det er 

ektefellen, Piotr Kubat, som har drevet selskapet, og at hun ikke har noen over-

sikt over selskapets drift eller dets økonomiske situasjon.  

 

7. Revisor:  

 Selskapet hadde opprinnelig ikke revisor, men ble revisjonspliktig da drifts-

inntektene oversteg kr 5 mill. (som de gjorde i 2017).  

 AS Revision, org. nr. 991 096 957, Vangsveien 10, 1814 Askim, ble derfor 

registrert som revisor 16.08.2018. 

 24.11.2021 besluttet selskapet at foretakets årsregnskap ikke skal revideres, og 

at revisor utgår. (I 2020 var driftsinntektene under kr 5 mill.) 

 

8. Regnskapsfører:  

 MTA Group AS, org. nr.  919 017 805, Fjordveien 3, 1363 Høvik.  

mailto:bhs@senum.no
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B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

 Verken Piotr eller Renata Kubat er registrert med roller i tidligere konkurser 

eller i andre foretak.  

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 16.04.2013 med vedtektsfestet formål: «Oppføring av bygg, 

reparasjon av bygg, produksjon av byggelementer, import og salg av bygge-

varer, utleie av arbeidskraft samt alt hva som naturlig hører hermed.».  

 

 Selskapet har hatt forretningsadresse Øvre Helle, 4525 Konsmo, som ved 

etableringen var ektefellene Kubats boligadresse.  

 

 I januar 2019 kjøpte selskapet en tomt, Heddeland Industriområde 68, 4534 

Marnardal, der de hadde planlagt å oppføre et bygg, men hvor planene ble 

utsatt pga. covid-19. Ved konkursåpningen hadde de fått byggetillatelse til et 

midlertidig lagerbygg på tomta.  

 

2.  Årsregnskap t.o.m. 2021 er sendt Regnskapsregisteret.  

 

 Det er også fremlagt et regnskap for 2022, der regnskapsfører opplyser:  

 «Regnskapet ble avstemt pr 30.04.2022. Vi har ikke fått mai-kontoutskrifter og 

videre. Kunden har brukt 24SevenOffice til utbetalinger – så det finnes bilagene 

i systemet for perioden 05-07 som ble sendt av kunden + alle utgående 

fakturaer.» 

 

3. I styremøte 01.08.2022 ble det besluttet å begjære oppbud, og oppbuds-

begjæringen innkom til tingretten 02.08.2022. Virksomheten var igangværende.   

 

4.  Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre 

formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og 

registerlovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  

 

 I styremøtet 01.08.2022 der det ble besluttet å begjære oppbud, ble følgende 

protokollert:  

 «Selskapet kan ikke å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og 

betalingsudyktigheten er ikke forbigående. Selskapets eiendeler og inntekter til 

sammen antas ikke å kunne gi full dekning for selskapets forpliktelser, selv om 

oppfyllelsen forsinkes ved salg av eiendelene.  

 Styret beslutter enstemmig at det begjæres oppbud …» 

  

 Konkursårsakene vil for øvrig bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen.  
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B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

 

 2013: Driftsinntekter kr 266 000, årsresultat (underskudd) kr – 36 000. 

 2014: Driftsinntekter kr 1 528 000, årsresultat (overskudd) kr 40 000.   

 2015: Driftsinntekter kr 1 109 000, årsresultat (underskudd) kr – 52 000. 

 2016: Driftsinntekter kr 899 000, årsresultat (underskudd) kr – 12 000. 

 2017: Driftsinntekter kr 6 587 000, årsresultat (overskudd) kr 675 000. 

 2018: Driftsinntekter kr 9 857 000, årsresultat (overskudd) kr 629 000. 

 2019: Driftsinntekter kr 6 353 000, årsresultat (underskudd) kr – 1 358 000. 

 (Tallene for 2013 – 2019 er hentet fra proff.no) 

 

 2020: 

 

 Driftsinntekter kr 4 105 911, driftsresultat (underskudd) kr – 130 060,  

 årsresultat (underskudd) kr – 223 133. 

 Anleggsmidler kr 795 647, omløpsmidler kr 292 007, 

 sum eiendeler kr 1 087 654, sum gjeld kr 1 645 972, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 558 318 (aksjekapital kr 30 000).  

  

 2021: 

 

 Driftsinntekter kr 4 652 637, driftsresultat (underskudd) kr – 785 586,  

 årsresultat (underskudd) kr – 853 069. 

 Anleggsmidler kr 809 962, omløpsmidler kr 404 216, 

 sum eiendeler kr 1 214 178, sum gjeld kr 2 625 566, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 1 411 388 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 I notene opplyses det at selskapet har sysselsatt 6 årsverk i regnskapsåret.  

 Innestående på skattetrekkskonto pr. 31.12.2021 er oppgitt til kr 3.  

 Videre opplyses det: «Det er kjøpt tomt for 383 813 NOK. Det er i tillegg 

aktivert 389 167 NOK som opparbeidelse av tomt.» 

 

 I note 6 opplyses det at årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om 

fortsatt drift, og at styret mener at denne forutsetningen er til stede, selv om 

egenkapitalen er tapt. Det vises imidlertid til følgende tiltak:  

 

 «Styret fortsetter med innførte tiltak i 2021 som skal hjelpe med å bygge opp 

egenkapital også i 2022: 

1. finne nye kunder 

2. lønn til ledelse reduseres 

3. jobbe å avslutte / få utbetalt utestående fordringene 

4. ha stor fokus på kostnadene i 2022.» 

 

 Årsregnskapet for 2021 er datert 30.05.2022.  
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 2022:  

 

 Regnskap pr. 30.04.2022, avstemt av regnskapsfører:  

 Driftsinntekter kr 2 198 775, driftsresultat (underskudd) kr – 236 552,  

 Perioderesultat (underskudd) kr – 245 968.   

 Anleggsmidler kr 869 685, omløpsmidler kr 671 954, 

 sum eiendeler kr 1 541 639, sum gjeld kr 3 198 994, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 1 657 355 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Regnskap 2022 inkl. føringer t.o.m. juli (ikke avstemt):  

 Driftsinntekter kr 4 258 300, driftsresultat (overskudd) kr 1 095 761,  

 Perioderesultat (overskudd) kr 1 086 365.  

 Disse tallene inkluderer alle utgående fakturaer, men ikke alt av kostnader.   

 

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. 

 

 En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i slutt-

innberetningen.  

 

4.  Største antall ansatte: 6.  

 

VII. Boets stilling og status:   

 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   

 

 Diverse håndverktøy, som befant seg på Evje, har boet valgt å selge til Piotr 

Kubat, da dette ble ansett å innbringe mer penger til boet enn ved å igangsette 

en formell salgsprosess med de kostnadene som dette ville medføre. Kubat har 

betalt kr 11 600 + 25 % mva kr 2 900 = kr 14 500 inkl. mva. 

 

 PRK Bygg AS er eier av en industritomt beliggende på Heddeland Industri-

område 68, 4534 Marnardal, gnr. 684 bnr. 180 i Lindesnes kommune. Tomta 

ble kjøpt 16.01.2019 for kr 373 968.  

 

 Sparebanken Sør har tinglyst pant i industritomta, samt factoringavtale. 

Bankens krav er oppgitt til kr 295 419,22, men banken påberoper seg 

motregning i innskuddskontoer, jfr. nedenfor, slik at kravet dermed blir noe 

redusert. Selv om det er uenighet om hva industritomta er verd, vil banken 

uansett få inndekket sitt krav ved salg av denne.  
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 Daværende Marnardal kommune, nå Lindesnes kommune, hadde før industri-

tomta ble solgt til PRK Bygg AS, tinglyst bl.a. følgende heftelser på eien-

dommen:  

 «Marnardal kommune har gjenkjøpsrett til samme vederlag dersom eien-

dommen, eller deler av eiendommen, ikke blir bebygd og tatt i bruk i henhold til 

salgets formål innen to år.  

 Marnardal kommune har forkjøpsrett til eiendommen til markedspris.» 

 

 Lindesnes kommune har overfor konkursboet ment seg berettiget til å kjøpe 

tilbake eiendommen for det beløpet som PRK Bygg AS betalte i 2019, dvs. 

kr 373 968.  

 

 Boet har bestridt dette, da PRK Bygg AS har foretatt opparbeidelse/planering 

av tomta og har fått byggetillatelse for oppsetting av midlertidig lagerbygg. 

Som sitert fra 2021-regnskapet foran på side 4, har selskapet hatt kostnader til 

opparbeidelse av tomta på kr 389 167, i tillegg til kjøpesum kr 383 813 (som da 

er selve kjøpesummen kr 373 968 + tinglysingsgebyr kr 525 og dokumentavgift 

kr 9 320).  

 

 Industritomta antas pr. i dag å ha en reell markedsverdi på ca. kr 1 million. 

Eiendommen er oppgitt til 3561,6 m2, og kommunen har selv oppgitt en 

kvadratmeterpris på 300 kr når tomta er grovplanert. (I oppbudsbegjæringen er 

eiendommens verdi oppgitt til ca. kr 1,2 mill.) 

 

 Skatteetaten hadde tatt utlegg i eiendommen 22. juni 2022. Ettersom dette var 

mindre enn tre måneder forut for fristdagen (2. august 2022), hadde utlegget 

«ingen rettsvirkning overfor boet», jfr. dekningsloven § 5-8, og etter bostyrers 

henvendelse har Skatteetaten slettet utlegget.  

 

 Bankinnskudd:  

 Selskapet hadde følgende innskudd i Sparebanken Sør:  

 Bedriftskonto kr 13 248,39, sparekonto kr 59,80, skattetrekkskonto kr 3,00. 

 Skatteetaten hadde tatt utlegg i bedriftskontoen, men dette var skjedd mindre 

enn tre måneder forut for fristdagen, så utlegget er slettet etter bostyrers hen-

vendelse.  

 Sparebanken Sør har gjort gjeldende krav om motregning i innestående beløp.  

 

 Utestående fordringer:  

 Ettersom Sparebanken Sør vil få dekning for sitt tilgodehavende ved salg av 

industritomta, vil utestående fordringer i praksis tilfalle boet.  

 Et annet spørsmål er hvilke fordringer som er reelle og erholdelige.  

 

 Renata Kubat var skyldig selskapet kr 15 000 for en tilhenger som hun hadde 

kjøpt. Beløpet er innbetalt til boet. (I parentes bemerkes at det neppe er noe å si 

på salgssummen.) 
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 Som vedlegg til oppbudsbegjæringen er det fremlagt en liste over utestående 

fordringer, som i tillegg til kravet mot Renata Kubat gjelder krav mot tre andre.  

 

 Det ene kravet, kr 872 500, gjelder prisstigning og er bestridt av kunden, som 

har dokumentert at det er avtalt at kontraktssummen ikke skulle indeks-

reguleres, og som opplyser at det aldri er gitt varsel om prisstigning, og at 

fakturaen ikke er mottatt tidligere. Hele kontraktssummen er betalt, og det 

foreligger også mangler som de blir belastet for og må rydde opp i økonomisk. 

Boet finner ikke grunnlag for å gå videre med dette kravet.  

 

 Krav nr. 2 er på kr 71 468,75. Her har kunden gjort gjeldende et motkrav pga. 

mangler, som kunden selv må bekoste utført. Motkravet er større enn faktura-

kravet fra PRK Bygg AS, men kunden godtar at dette går i null.  

 Boet ser ikke grunnlag for å gå videre med dette kravet heller.  

 

 Det tredje kravet er på kr 960 000 og består av et fakturakrav og et erstatnings-

krav. (I oppbudsbegjæringen er fakturakravet ført dobbelt). Kravet er bestridt, 

og det har vært advokater på begge sider. Boet har ikke endelig konkludert, 

men har under vurdering et tilbud fra Piotr Kubat om å kjøpe kravet.   

 

 Sum aktiva i boet så langt:  

 Kr 29 500, herav merverdiavgift kr 2 900 = kr 26 600 ekskl. mva. (merverdi-

avgiften blir innbetalt til Skatteetaten) pluss verdien av industritomta.  

    

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret og 

vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av 

bostyrers salær. 

  

 Garanti for boomkostninger:  

 

 Staten garanterer for boomkostninger med inntil kr 61 150 (50 ganger retts-

gebyret).  

 

 Lønnsgarantisakene:  

 

 NAV Lønnsgaranti dekker merarbeid ved behandling av lønnsgarantisakene, 

dersom boets midler eventuelt ikke er tilstrekkelige, jfr. lønnsgarantiforskriften 

§ 7-2.  

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Boet har så langt ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for krav om 

omstøtelse etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i 

dekningsloven. Som det fremgår foran, hadde Skatteetaten mindre enn tre 

måneder forut for fristdagen tatt utlegg i industritomta og i bankinnskudd, men 

utleggene er slettet etter bostyrers henvendelse.  
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5. Boets gjeld: 

 

 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 05.09.2022. 

 Det er hittil meldt 19 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.  

  

 Sum hittil meldte krav    kr 1 679 151,16 

 Herav pantesikret    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II     kr 181 825,00 

   

 Prioritert klasse II er forskuddstrekk (og her står det som foran nevnt bare 3 kr 

på skattetrekkskontoen).  

 

 Lønnskrav:  

  

 Ved konkursåpningen var det fire ansatte pluss Piotr Kubat, og bostyrer har 

sendt oppsigelse til disse, samt meddelt at boet ikke trer inn i noen av arbeids-

avtalene, jfr. dekningsloven § 7-11. Videre har bostyrer tilskrevet to tidligere 

ansatte som antas å ha til gode feriepenger.  

 

 Dekningsberettigede krav på lønn/feriepenger blir sendt NAV Lønnsgaranti, 

som ved utbetaling trer inn som kreditor i boet med prioritet klasse I for sitt 

regresskrav. Piotr Kubat har pga. sin eierandel i selskapet ikke rett til dekning 

fra lønnsgarantien.  

  

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1. På det nåværende tidspunkt kan det ikke sies noe sikkert om kreditorenes 

stilling, da dette først og fremst avhenger av hvor mye boet kan få for industri-

tomta.  

 

2. Det vil bare bli foretatt formell prøving av kravene som er meldt i boet, i den 

utstrekning det vil kunne bli utbetaling/dividende til disse.  

 

IX. Straffbare forhold: 

 

1. Spørsmålet om straffbare forhold vil bli behandlet i sluttinnberetningen.  

 

2. Det er ikke påvist forhold som kan gi grunnlag for å anta at Finanstilsynet skulle 

utferdige sanksjoner mot selskapets tidligere revisor etter revisorloven §§ 9-1 og 

9-2.  

 

X. Karantenebetingende forhold: 

 

 Blir behandlet i sluttinnberetningen.  
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

Bobehandlingen  er allerede  kommet  forholdsvis  langt,  men det gjenstår  å fa

avklart  verdien  av  industritomta,  samt at det må konkluderes  mht.  den

gjenstående  av de utestående  fordringene  og om denne  eventuelt  skal selges.

Videre  gjenstår  ferdigbehandling  av  spørsmålet  om  konkursens  årsaker,

insolvenstidspunkt  og ev. straffbare/karantenebetingende  forhold,  samt  lønns-

garantisakene.

Blant  annet  på grunn  av lønnsgarantisakene  er det litt  vanskelig  å ha noen  klar

formening  om  hvor  lang  tid bobehandlingen  kan  forventes  å ta,  men

antydningsvis  ca. 1/2 år fra første  skiftesamling.

Kristiansan  den  a 2022

Senum



REGISTRERING  I KONKURSBO  NR  22-110011KON-T  AGD/TKRI:

PRK  Bygg  AS,  Øvre  Helle,  4525 Konsmo  (Org.  nr.:  911 936 941)

Registrering  ble  foretatt  på bostyrers  kontor  den  3. august.  Til  stede  var  daglig  leder

Piotr  Kubat  og undertegnede.

Kubat  opplyser  at det  var  drift  i foretaket  frem  til  oppbudsbegjæring  ble  innlevert,  men  at de

ansatte  for  øyeblikket  er på ferie,  slik  at det i realiteten  ikke  er noen  igangværende  drift.

Daglig  leder  opplyser  at konkursårsaken  er sammensatt,  men  at det nylig  har  oppstått

likviditetsproblemer  som  følge  av manglende  oppdragsmengde,  økte  materialpriser,  og en

tvist  med  en kunde  om  oppgjør  for  utført  arbeid.

Piotr  Kubat  opplyser  at det  er 4 ansatte  i foretaket  i tillegg  til  ham  selv,  og at det  trolig  også

er noen  flere  som  har  krav  på feriepenger  for  2021.

Konkursforetaket  benyttet  i2021  et lagerlokale  i Lindesnes,  men  har  i2022  ikke  hatt  noen

leieavtaler,  og administrativ  drift  har  foregått  fra  Kubats  privatadresse  i Mandal.

Konkursforetaket  er eier  av en tomt  på Heddeland  industriområde  i Lindesnes  kommune  (Gnr.

684,  Bnr.  180).  Kubat  opplyser  at det  foreligger  byggetillatelse  for  oppføring  av

lagerhall/garasje.  Selskapet  kjøpte  eiendornmen  som  «rå-tomt»  og hadde  til  hensikt  å etablere

seg her,  men  har  ikke  kornmet  i gang  med  bygging.  Tomten  er ferdig  planert  for  bygging  av

lagerhall/kontor  (15m  x 50m).

Lindesnes  kornmune  har  tinglyst  både  forkjøpsrett  og tilbakekjøpsrett/gjenkjøpsrett  på

eiendornmen.  Tilsvarende  grovplanerte  tomter  i området  (med  likelydende  klausuler)  selges

pr. i dag av Lindesnes  komrnune  for  kr  300,-  pr. m2.

Størrelsen  på foretakets  eiendom  er 3 561,6  m2, og basert  på informasjon  fra  både  Kubat  og

kornmunens  saksbehandler(e),  anslås  markedsverdi  ved  fritt  salg  å være  i størrelsesordenen  +-

kr 1000  ooo,-. Lindesnes  kommune  har  imidlertid  påberopt  seg gjenkjøpsrett  for  tilsvarende

beløp  som  PRK  Bygg  i sin tid kjøpte  eiendommen  for  (kr  373 968,-),  til  tross  for  arbeidet

PRK  har  foretatt  seg på eiendommen.

Konkursforetaket  har  ingen  løpende  avtaler  av noe  slag.

Det  som  finnes  av driftsutstyr  oppbevares  i en lånt  container/an1eggsbrakke  på Evje,  hvor  et

prosjekt  nylig  er avsluttet.  Det  er etter  det  opplyste  kun  håndverktøy  av begrenset  verdi.

Verktøyet  er ikke  påvist  ved  registrering.

Ifølge  det sentrale  Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikke  registrert  som  eier  av

kjøretøy.

Regnskapene  for  foretaket  er ført  løpende  av MTA  Group  AS  v/Przemyslaw  Kocoj.

Kocoj  opplyser  at det er ført  tom.  mai  2022.



Konkursboet  har registrert  følgende  konti  i Sparebanken  Sør:

28008286835  Lånekonto  negativ  saldo

28013231607  Driftskonto  kr 13 248,39

28013399478  Skattetrekkskonto  kr  3,-

28015489903  Sparekonto 59,80

På selskapets  driftskonto  er det til fordel  for  Skatteetaten  sperret  et beløp  (kr  13 700,-)  etter

utleggsforretning  avholdt  4. mai  2022.  Utleggsforretningen  vil  ikke  stå seg overfor  boet  (jf.

dekningsloven  § 5-8),  og Skatteetaten  er bedt  om å oppheve  sperringen.

Piotr  Kubat  opplyser  at konkursforetaket  har noen  utestående  fordringer,  men  flere  av disse

krever  oppfølging  fra  daglig  leder  dersom  man  skal  kunne  påregne  betaling.

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

Kristiansand,  8. 2022

Eivind  Nordby  Johnsen



KONKURSBO NR. 22-110011KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: PRK BYGG AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1

NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI.

1. Verktøy-Maskin AS v/ 282,48kr                

Kreditorforeningen SA

Saksnr. 70SL3S

Postboks 2514 Sørsia

7729 Steinkjer

2. Sparebanken Sør 295 419,22kr         

BM

Postboks 200

4662 Kristiansand

gerd.pedersen@sor.no

3. Montèr Evje v/Otra Trelast AS 248 505,00kr         

Faktura nr. 211851, 213551, 214076 og 214469

Verksveien 7 A

4735 Evje

post@otratrelast.no

4. Hå Byggteknikk AS 8 750,00kr             

Faktura nr. 1353

Svaleveien 21

9403 Harstad

5. Kvik Kristiansand 258 018,00kr         

Sør Kjøkken AS

Faktura 16174 og 16389

Skibåsen 44

4636 Kristiansand

peraa@kristiansand.kvik.no

6. Maren Miljøservice AS 746,25kr                

Faktura 110463

Skjernøyveien 21

4516 Mandal

7. MTA Group AS 7 077,69kr             

Faktura 110337 og 110599

przemek.kocoj@mtagroup.no

8. Byggtorget Odde Sagbruk AS 64 819,00kr           

Faktura 13768

General Holms veg 7

4735 Evje

info@oddesag.no

9. O.Edland AS 46 500,00kr           

Fakturanr. 153

Harkmarksveien 1223

4516 Mandal
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10. Svea Bank AB, filial i Norge v/ 13 719,21kr           

Svea Finans AS

Saksnr. 11263683 (Agder Takstsenter AS)

Postboks 6601 Etterstad

0607 Oslo

11. Skatteetaten - Skatteinnkreving 257 969,00kr         181 825,00kr     

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

12. Neumann Bygg AS v/ 9 458,03kr             

Intrum AS

Ref. 33796708

Postboks 7055

3007 Drammen

13. Neumann Bygg AS v/ 56 578,93kr           

Intrum AS

Ref. 34509451

Postboks 7055

3007 Drammen

14. Ventistål AS v/ 914,75kr                

Intrum AS

Ref. 34343845

Postboks 7055

3007 Drammen

15. Unifon AS v/ 1 647,14kr             

Visma Financial Solutions AS

Saksnr. 2420495

backoffice@visma.com

16. Unifon AS 677,75kr                

v/Visma Financial Solutions AS

Faktura 10330821

callsenter@visma.com

17. Fargerike Mandal 29 105,40kr           

Kundenr. 01001423

Kastellgata 11-13

4514 Mandal

18. Nordea Finance Equipment AS 265 525,81kr         

Factoring

Ref. 0004086/303091 (Birkeland Bruk AS)

Inge.Ruud.Eidsvoll@nordeafinance.com
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19. Risør Trapp AS 113 437,50kr         

Kundenr. 101279

Risørveien 870

4950 Risør

Til sammen 1 679 151,16kr     -kr                   -kr                    -kr                 181 825,00kr    -kr                -kr                
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