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KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2
NEUVOTTELUKUNTA

LIITE 1. Malli vähimmäisvaatimukset täyttävästä pesäluettelosta

PESÄLUETTELO

Velallinen X Oy

Y-tunnus  1234567-9

 Kotipaikka  Helsinki

Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 14/000

Konkurssin alkamispäivä 0.0.2019 kello 12.00

Takaisinsaannin määräpäivä 0.0.2019

Pesäluettelon määräpäivä 0.0.2019.

Määräajasta on jouduttu poikkeamaan.

Poikkeamisen syy:

Poikkeaminen on merkitty Kostiin

ja ilmoitettu tuomioistuimelle     0.0.2019.

Pesänhoitaja Asianajaja AA

yhteystiedot
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I VARAT

1 Pysyvät vastaavat

1.1 Aineettomat hyödykkeet

1.2 Aineelliset hyödykkeet

1.2.1 Kiinteä omaisuus

1.2.2. Koneet ja kalusto

1.2.3. Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdoin ostettu omaisuus

2 Vaihtuvat vastaavat

2.1 Vaihto-omaisuus

2.2 Rahoitusomaisuus

2.2.1 Saamiset

2.2.2 Rahoitusarvopaperit

2.2.3 Rahat ja pankkisaamiset

3 Muut varat

VARAT YHTEENSÄ

II VELAT

1 Suurimmat velkojat ja niiden saatavat

1.1 Vakuusvelkojat

Vakuusvelkoja A, saatava B, vakuus C

1.2 Vakuudettomat velkojat

Velkoja D, saatava E

1.3 Lähipiirivelkojat

Velkoja F, saatava G

2 Arvio muiden kuin suurimpien velkojen kokonaismäärästä
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VELAT YHTEENSÄ

III VASTUUT

Merkittävimmät pantit, takaukset ja muut vastuut

Arvio muiden kuin merkittävimpien sitoumusten kokonaismäärästä

IV YHTEENVETO

VARAT YHTEENSÄ

VELAT YHTEENSÄ

VELAT VAROJA SUUREMMAT/PIENEMMÄT

V PESÄLUETTELON VAHVISTAMINEN

Olen tutustunut varoista ja veloista laadittuun pesäluetteloon. Pesäluettelo
sisältää oikeat tiedot enkä ole tahallani salannut mitään pesäluetteloon
merkittävää tietoa enkä antanut pesäluetteloa varten vääriä tai
harhaanjohtavia tietoja.

Olen tietoinen siitä, että konkurssilain 4 luvun 5 a §:n mukaan, jos velallinen
on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, hän ei ole velvollinen
antamaan pesänhoitajalle pesäluettelon laatimista varten tarpeellisia tietoja
konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta tai konkurssisaatavista eikä muita
pesänhoitajan tehtävän hoitamiseksi tarpeellisia tietoja seikoista, joihin epäily
tai syyte perustuu (itsekriminointisuoja). Olen tietoinen myös siitä, että tietojen
antamatta jättäminen on ilmoitettava viimeistään pesäluettelon oikeaksi
vahvistamisen yhteydessä.

Velallisena/velallisen edustajana ilmoitan, että

___ en ole jättänyt antamatta edellä tarkoitettuja tietoja itsekriminointisuojan
nojalla;

___ olen jättänyt antamatta edellä tarkoitettuja tietoja itsekriminointisuojan
nojalla.
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Olen tietoinen siitä, että väärien tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta
voidaan tuomita rangaistus.

Vahvistan pesäluettelon tiedot oikeiksi [seuraavin/liitteenä olevin varaumin].

Paikka ja aika

____________________

Velallinen/Velallisen edustaja

VI PESÄNHOITAJAN ARVIO JAKO-OSUUKSISTA

Pesäluettelon mukaan konkurssipesän panttaamattomien varojen
todennäköinen realisointikertymä on ….… euroa.

Konkurssipesään kuuluva kiinteistö on pantattu ..….. euron määräisten
velkojen vakuudeksi Pankki Y:lle. Käsitykseni mukaan sen realisoinnista
kertyy pesälle vain korvaus kiinteistön ylläpidosta aiheutuvista kuluista ja
palkkioista loppuosan arviolta .…… euroa mennessä kokonaisuudessaan
pantinhaltijalle.

Velallisen omaisuuteen ei ole/on vahvistettu yrityskiinnityksiä.

Massaveloista merkittävimmät ovat työntekijöiden irtisanomisajan
palkkasaatavat noin ….… euroa, pesänhoitajan palkkio noin ….… euroa sekä
oikeudenkäyntimaksut ja muut pesän selvityksestä ja hoidosta aiheutuvat
tavanomaiset kustannukset noin ….… euroa.

Arvioni mukaan konkurssipesän säästö massavelkojen kattamisen jälkeen on
noin ……. euroa, josta yrityskiinnitysten haltijoille jaetaan 50 % eli .….. euroa.
Loput …. euroa jaetaan etuoikeudettomille velkojille, joiden jako-osuuden
määräksi tulee noin x - y % saatavien määrästä.

Paikka ja aika

_________________________

Pesänhoitaja
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I VARAT

1 Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)

1.1 Aineettomat hyödykkeet

Patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet

1.2 Aineelliset hyödykkeet

1.2.1 Kiinteä omaisuus

Kunta, kylä, tilan nimi, kiinteistötunnus

Perustiedot maa-alueista ja niillä olevista rakennuksista

sekä vuokraoikeuksista ja vuokra-alueella olevista rakennuksista

1.2.2 Koneet ja kalusto

Inventaarioluettelo (liite 1) ja tarkoituksenmukainen yksilöinti

1.2.3 Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdoin ostettu omaisuus

Omaisuuden yksilöinti

2 Vaihtuvat vastaavat

2.1 Vaihto-omaisuus

Inventaarioluettelo (liite 2) ja tarkoituksenmukainen yksilöinti

(aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet jne)

2.2 Rahoitusomaisuus

2.2.1 Saamiset

Ryhmittely tili-, laina ja muihin saataviin.

Velallisen nimi, osoite ja arvio kertymästä.

2.2.2 Rahoitusarvopaperit

Osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden riittävä
yksilöinti.

2.2.3 Rahat ja pankkisaamiset

Käteiskassa ja pankkitilit. Maininta pankin mahdollisesta
kuittausoikeudesta

3 Muut varat

Kirjanpidosta mahdollisesti ilmenemättömät varat kuten esim.
vakuutussopimuksiin perustuvat saatavat.


