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Till intressenter på rörelsen i Konditori Janeling AB i konkurs
Konditori Janeling AB, 556593-7199, försattes efter egen ansökan i
konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-08-22. Till förvaltare i konkursen
har advokaten Gustaf Pontén förordnats.
Bolaget bedriver traditionellt konditori, bageri och café under namnet
”Konditori Janeling” på Strandgatan 4 i Eskilstuna samt har även café
och

försäljning

vid

ICA

Ekängen,

Strängnäsvägen

11

i

Eskilstuna.

Konditorirörelsen, som grundades 1965, är starkt etablerad i Eskilstuna
och varumärket får anses som mycket välkänt. Förutom försäljning i butik
är bolaget även leverantör till hotell i Eskilstuna och levererar även
till bröllop, företagsevent och andra evenemang.
Verksamheten

omfattade

vid

konkursutbrottet

18

anställda

inklusive

extraanställd personal. Av de anställda arbetar 4 personer heltid i
produktion, viss personal i både produktion och butik samt övrig personal
i butik.
Rörelsen under senare år haft en årsomsättning strax under 9 Mkr och
försäljningen

har

varit

stabil

över

åren.

Årsredovisningar

för

räkenskapsåren 2017 och 2018 bifogas som bilaga 1 och bilaga 2. Till och
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med juli 2019 genererade rörelsen en omsättning om 4,2 Mkr, preliminära
balans- och resultatrapporter för perioden bifogas som bilaga 3 och
bilaga 4.
Enligt ägaren står den huvudsakliga orsaken till obeståndet att finna i
att bolaget under senare år har belastats av större kostnader för
leveranser av kommunikationslösningar, med vilken leverantör bolaget
hamnade i tvist.
Bolaget har hyrt lokalerna på respektive driftsställe. Hyresavtalen
bifogas som bilaga 5 och bilaga 6. Aktuell hyra för lokalerna exkl. moms
men

inkl.

indextillägg

och

fastighetsskatt

är

28.415

respektive

14.367 kr.
Bolagets inventarier är förtecknade i bilaga 7. Den anmärkningen får
göras att inventarierna till stor del är avskrivna i bokföringen. En
översiktlig förteckning över varulagret per konkursdagen återfinns i
bilaga 8. Eftersom konkursboet fortsätter driften kommer varulagret att
förändras.
Bolagets

rörelse

drivs

nu

vidare av

konkursboet

i

avvaktan

på

en

försäljning av rörelsen.
Konkursförvaltaren bjuder härmed ut rörelsen till försäljning. Bud kan
avse hela rörelsen, ett driftsställe eller enbart inventarierna. Däremot
accepteras

inte

bud

på

enstaka

inventarier.

Visning

sker

efter

överenskommelse med förvaltaren.
Skriftligt anbud på rörelsen skall vara konkursförvaltaren tillhanda
senast torsdagen den 12 september 2019, kl. 12:00. Fri prövningsrätt
förbehålles,

liksom

Konkursförvaltaren

rätten
avser

att

att

ensidigt

avbryta

slutförhandla

anbudsförfarandet.

köpeskillingen

med

de

anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden.
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