Q&A – bouppteckning KnC-konkursen
1.

Vad är en bouppteckning?
Det är en lista över tillgångar och skulder i konkursen tillsammans med viss annan information.
Bouppteckningen avser tillgångar och skulder per konkursdagen, den 27 maj 2016. Händelser därefter,
under konkursen, återspeglas endast i undantagsfall i bouppteckningen.

2.

Hur värderas tillgångar i en bouppteckning?
Tillgångarna värderas mycket försiktigt. Inventarier tas upp till s.k. slaktvärde (styckevis försäljning)
och fordringar tas upp till ett värde motsvarande vad som flutit in under konkursen.

3.

Hur värderas skulder i en bouppteckning?
Skulderna tas upp till det fulla belopp som borgenären (fordringsägaren) har påstått om det inte är
uppenbart fel. I bouppteckningarna finns skulder upptagna som konkursbolagen helt eller delvis har
bestritt (t.ex. tvistiga skulder till kunder).

4.

Varför ser skulderna mycket högre ut än tillgångarna?
En kombination av faktorer gör att skulderna, på ett inte rättvisande sätt, ser mycket högre ut än
tillgångarna i en bouppteckning, särskilt inom en koncern:










5.

Tillgångarna värderas mycket försiktigt i bouppteckningen (se fråga 2)
Skulderna värderas fullt ut i bouppteckningen (se fråga 3)
Det finns en stor skuld (nästan 6 MUSD) till koncernens finansiär som tas upp med fullt belopp i
varje koncernbolag som garanterat skulden. Detta gör att det ser ut som det finns flera skulder till
finansiären, men det är samma skuld – som tas upp till fullt belopp i alla koncernbolag som ställt
garantier för skulden.
Koncernbolagens skulder till varandra tas upp fullt – detta rör sig om omfattande belopp.
På motsvarande sätt finns på tillgångssidan fordringar på andra koncernbolag – på omfattande
belopp. Dessa tas försiktighetsvis upp till noll, vilket gör att koncernskulderna ser väldigt stora ut
jämfört med koncernfordringarna.
Mer rättvisande är att bortse från koncernskulder/koncernfordringar och bara titta på externa
skulder.
I tillgångarna inkluderas inte den lönsamma verksamhetsdrift som konkursförvaltaren
framgångsrikt har bedrivit sedan 27 maj, som väntas ge ett betydande överskott.

Är lönegarantiskulderna ovanligt höga?
Nej. KnC har betalat sina löner i tid och släpar inte mot sina anställda. Lönegaranti har betalats för de
anställda under deras första månad efter konkursen och, för de flesta, under deras uppsägningstid.
Dessutom har semester som intjänats men inte hunnit tas ut också betalats av lönegarantin.

6.

Kommer det bli utdelning i konkursen?
Ja, i flera av bolagen kommer det bli utdelning till fordringsägarna. Det återstår att se hur mycket som
kan komma att delas ut.

7.

Vilken betydelse har tvister med kunder för bouppteckningen?





8.

Det har funnits flera tvister vid konkursutbrottet. En del tvister har kunderna förlorat, andra har
inte hunnit prövas ännu. I ingen sådan tvist hade något bolag inom koncernen förlorat vid
konkursutbrottet.
På tillgångssidan finns upptaget de fordringar på rättegångskostnader som vissa domstolar har
dömt ut i de tvister som kunderna förlorat. Dessa fordringar har värderats försiktigt (se ovan).
På skuldsidan finns däremot upptaget alla kundernas krav till de belopp som kunderna har krävt,
även i de fall där kunderna förlorat i domstol. Detta innebär inte att konkursförvaltaren
nödvändigtvis anser att kunderna har rätt. En prövning av detta kommer att ske senare.

Finns det några skatteskulder?
Det fanns inte några skatteskulder vid konkursutbrottet. Tvärtom fanns det ett ganska stort
tillgodohavande mot Skatteverket. Däremot har det sedan länge pågått en omprövning av moms för
året 2014, vilket kan innebär att en skatteskuld uppstår.

9.

Har det påträffats några oegentligheter?
Konkursförvaltaren har ännu inte inlett sin rutinmässiga granskning av bolaget, denna kommer att
påbörjas efter sommaren. Med detta sagt har det inte hittills dykt upp några indikationer på några
oegentligheter.

10.

Vad händer nu?




Konkursförvaltaren kommer, enligt nuvarande plan, att fortsätta driften av verksamheten fram till
den 31 juli.
Under samma tidsperiod kommer diskussioner med intressenter att fortsätta i syfte att få till
stånd en överlåtelse av koncernens verksamhet.
Efter sommaren kommer konkursförvaltaren att påbörja en rutinmässig granskning av
konkursbolagen, vilket kommer att utmynna i en förvaltarberättelse. Denna beräknas vara klar
omkring årsskiftet eller i början på nästa år.

