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3.

Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.: 22-088855KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  Decentralize  IT  AS,  org.nr.:  920 409 970

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

AD'g«29'0 j

Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Decentralize  IT  AS,  org.nr.:  920 409 970

Forretningsadresse:  v/UiA  Nyskaping,  Universitetsveien  13, 4630  Kristiansand

Bransje/  næringskode:  62.010  Programrneringstjenester

Vedtektsfestet  formål:

«Utvikle, drifte og forvalte  programvare og IT-løsninger, salg av service og

konsulenttjenester innenfor  informasjonsteknologi,  informasjonssystemer,

digital  valuta og annet som naturlig  faller  sammen med dette.»

3.

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Decentralize  IT  AS  den 05.09.2022.

Grunnlaget  for  konkursen  er melding  fira Regnskapsregisteret  om at ovennevnte

aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte har meldt  inn årsregnskap,  årsberetning  og

revisjonsberetning  for  året 2020  som Regnskapsregisteret  kan  godkjenne,  innen

den fristen som registeret har kunngiort. Derfor ble selskapet tvangsoppløst  og

tatt  under  konkursbehandling.

Fristdag:  27.09.2022  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

2.

Bobestyrelsen:

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl,  Postboks  737,  4666  Kristiansand,

telefon 38 17 89 40, telefaks 38 17 89 41, e-post ov@advfellesskapet.no

Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt,  med  begrenset
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mandat,  jf.  kkl.  ES) 90 3. ledd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  er ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Stiftet  17.01.2018.

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

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

Icarus  Ventures  AS, org. nr. 923 791 450, eier 100%  av aksjekapitalen  i

selskapet.

4.  

Styrets  leder  og daglig  leder:

Robin  Arnir  Rondestvedt  Moudnib,  født  10.01.1994,  Buhusheia  34 D, 4634

Kristionsand  S.

5. 

Daglig  leder  og styrets  leder  i fellesskap.

6. Prokura:

Daglig  leder  og styrets  leder  alene.

7. Daglig  leders  og styrets  leders  roller  i andre  foretak:

Robin  Amir  Rondestvedt  Moudnib,  født  10.01.1994,  Buhusheia  34 D, 4634

Kristionsand  S.

1:\Advisor\dok\20222\20170SJHN18DY.doc Side  3 av 14



j1I)Y9S!T i'
Daglig  leder  og styrets  leder  roller  i andre  foretak.

Flydebrygga  AS

Org.  nr.:  925 783 900

Tyrisvingen  30

3744  Skien

Rolle:  Styreleder

Daglig  leder  og styrets  leder  roller  i tidligere  konkurser.

ICARUS  Ventures  AS

Org.nr.:  923 791 450

Elvegata  35E

4614  Kristiansand  S

Rolle:  Daglig  leder  og styreleder

Konkurs  åpnet  01.09.2022.

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I følge  Brønnøysund  har  selskapet  hatt  ansatte,  men  ingen  har  krav  i boet.

Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1.  Decentralize  IT  AS  ble stiftet  den 17.01.2018.

Selskapet  har  drevet  med  programtjenester  og  konsultasjon

(informasjonstekno1ogi).
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Forretningsadressen  er  v/UiA  Nyskaping,  Universitetsveien  13,  4630

Kristiansand  S.

2.  Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Det  er ildce  registrert  noen  pante-  eller  andre  tinglyste  forhold.

Regnskapstall  -  omsetning:

Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

2.  Regnskapene,  i henhold  til  Brønnøysundregistrene,  viser  som  følger:

2018

Driftsinntekter

Driftskostnader

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

474  000,-

462  000,-

12 000,-

Netto  finans

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

O,-

12 000,-

Hensyntatt  aksjekapitalen  på kr  30 000,-  er det  en positiv  egenkapital  i selskapet

på ca. kr  42 000,-  pr. 31.12.2018.

2019

Driftsinntekter

Driftskostnader

Driftsresultat

kØa

ca. kr

ca. kr

116  500,-

136  000,-

(19  500,-)

Netto  finans ca. kr O,-
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Ordinært  resultat ca. kr (19 500,-)

Egenkapitalen  er derfor  pr. 31.12.2019  positiv  med  ca kr 21 500,-.

De regnskaper  som er levert  Brønnøysundregistrene  for 2020 og 2021 gir  ingen

mening,  men driften  hadde også stoppet  opp og det var derfor  ingen  inntekter

for  disse årene.

Som det fremgår  av konkursåpningskjenne1sen  var grunnlaget  for konkursen

melding  fra Regnskapsregisteret  om at ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig

måte har meldt  inn årsregnskap,  årsberetning  og revisjonsberetning  for året

2020 som Regnskapsregisteret  kan godkjenne,  innen  den fristen  som registeret

har  kunngjort.  Selskapet  ble  derfor  tvangsoppløst  og  tatt  under

konkursbehandling.

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.

Man  kan stille  et stort  spørsmålstegn  om selskapet  i realiteten  var  insolvent  eller

ikke.

Det  har omtrent  ikke  vært  drift  i selskapet  etter  2019. Pr. 31.12.2018  var det en

positiv  egenkapital  i selskapet  med ca. kr  21 500,-.

De krav  som er anmeldt  er høyst  unødvendige,  idet  de refererer  seg til  gebyr  og

blant  annet tvangsmulkt  for ikke  innsendt  aksjonærmelding,  tvangsmulkt  etter

a-opplysningsloven  og tvangsmulkt  skattemelding  på tilsarnmen  ca. kr 79 540,-.
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Disse  kravene  kunne  klarligvis  ha vært  unngått.

Man kunne  med andre ord ha avviklet  selskapet  på ordinær  måte  etter

aksjelovens regler ikapittel  16-1 mv. Hadde dette blitt  giort, ville man ikke fått

verken  gebyrer  eller  tvangsmulkt  for  ikke  innsendt  aksjonærmelding,

tvangsmulkt  etter  a-opplysningsloven  og tvangsmulkt  skattemelding  . Det  ville

da ikke  ha vært  krav  i boet.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den direkte  årsaken  til  konkursen  er melding  fra Regnskapsregisteret  om at

ovennevnte  aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har meldt  til  Regnskapsregisteret

årsregnskap,  årsberetning  og revisjonsberetning  for  året  2020  som  registeret  kan

godkjenne,  innen  den fristen  som  registeret  har  kunngjort.

I nærværende  konkursbo  er dette den faktiske  årsaken  til at selskapet  ble

tvangsoppløst  og tatt  under  tingrettens  behandling  som  konkursbo.

VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av adv. Marius  Andre  Stokke  den 13.09.2022.

1:\Advisor\dok\20222\20170SJHN18DY.doc Side  7 av 14



ADg99'0 i

Ågder  tingrett

Postboks  63

4661  Kristiansand

RF,GISTRERING  I  TVÅNGSOPPLØSNINGSBO  NR.  22-088855KON-

TAGDfl'KRI:  DECENTRALIZE  IT  AS,  UNIVERITETSVF,IF,N  13,  4630

KRISTIANSAND  (ORG.NR  920  409  970)

Etter  anmodning  fra  bostyrer,  advokat  Øystein  Vilcstøl,  er  det  blitt  avholdt  registremg

i ovennevnte  konkursbo.  Møtet  ble  avholdt  i lokalene  til  Advokatfellesskapet  i

Tollbodgata  40 i Kristiansand  den  2. september  og 7. september  2022  i forbindelse

med  tvangsoppløsningen  i morselskapet,  Icanus  Ventures  AS.  Til  stede  var  bostyrer,

styrets  leder;  Robin  Amir  Rondestvedt  Moudnib,  og  undertegnede  (på  førstnevnte

møte).

AII  aktivitet  er innstilt.

Robin  Ainir  Rondestvedt  Moudnib  opplyser  at  alle  arbeidsforhold  er avsluttet  og at

selskapet  ikke  har  noen  løpende  avtaler  av  noe  sØag.

Foretaket  er  oppført  med  nægskode  62.OIO  Programmeringstienester.  Robin  Amir

Rondestvedt  Moudnib  opplyser  at selskapet  har  levert  It-konsulenttjenester,

hovedsakelig  til  små  og  mellomstore  bedrifter  med  spesialisering  innen  apputvikling

og blokkiedeteknologi.

Foretaket  har  ikke  hatt  egne  lokaler.

Det  foreligger  følgende  driftstilbebør  til  registrering:  I Mac-mini  og l web-kamera  til

bruk  på  hjemmekontorløsning  (ikke  profesjonell),  kjøpt  nytt  i2020.  Antatt  samlet

verdi  ca. kr  7.500

Ifølge  det  sentrale  motorvognregisteret  er  selskapet  ikke  registrert  som  eier  av

kjøretøy.

Regnskaper  er ført  av  foretaket  selv  med  bistand  fra  ekstern  regnskapsfører,  Annette

Sveen.  Regnskapet  er  ikke  ajourført.
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Sparebanlcen  Sør  opplyser  at foretaket  har  følgende  konto  i deres  banlc

2801.49.10907

2801.49.10915

Bedriftskonto

Skattetrekkskonto

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrerii'ig.

Saldo

Saldo

la-  0,69,-

kr  7,80,-

Kiistiansand,  13.09  2022

A.  Stokke

advokat

j'II)Y9Fj!T  j

1:\Advisor\dok\20222\20170SJHN18DY.doc Side  9 av 14



j'XI)\9!T i'
2. Boets  konto

Pr. d.d. står  det kr  7 009,-  på boets  konto,  hvilket  refererer  seg til  oppgjør  konto

og salg av driftstilbehør.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  ornkostninger  med  inntil  kr  61 150,-.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

3. Omstøtelige  forhold:

Ved  gjennomgang  av driftskontoen  for  selskapet  ser man  at det var  en positiv

saldo  pr. 31.12.2021  med  kr  21 810,69,-.  Kontoen  ble avsluttet  den 12.09.2022.

Den  10.02.2022  blir  det overført  kr  21 810,-  til  Skatteetaten.  Dette  er

tvangsmulkt  for  ikke  sendte  A-skjemaer  og skattemelding,  samt  gebyrer.

Fristdagen  i boet  er den 13.05.2022.  M.a.o.  er man  3-dager  for  sent ute for  å få

overførselen  på kr  21 810,-  til  Skatteetaten  omstøtt  etter  dekningsloven  F§ 5-5.
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4. Boets  gjeld:
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Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine krav  i boet  innen  27.09.2022.

Det  er  2 anmeldte  krav  i boet  på tilsarnrnen  kr  79 540,-.

Navn

skatteetaten

skatteetaten

Agder  tingretts  konkursbo  nr. 22-0888S5KON-TAGD/TKRI

Decentralize  IT AS

Pantesikret  Prioritert  Klasse  ll  Prlarltert  Klasse  I Uprioritert  Etterprioritert  Sum

kr  4 437,00  kr  49 304,00  kr

kr  1479,00  kr  24 320,00  kr

53741,00

25 799,00

rotalsum 5916,00  kr 73 624,00  kr 79 540,00

5. Regnskap  - salærforslag:

Under  forutsetning  av at bobehandlingen  iru'istilles  etter  konkursloven  § 135

oppstilles  slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

Oppgjør  konto

Salg  av driftstilbehør/Avg.  fritt

Totalt kr

9,-

7 000,-

7 009,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

4 892,-

1305,-

38 850,-

9 713,-

10 00,-
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6. MVAavpkt.  5 kr  250,-

7.  Adv.  Marius  A  Stokke  (reg.  forretning)  kr  2 500,-

8. MVAavpkt.  7 kr  625,-

Totalt  kr  59135,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr 52 126,-,  som  må  bli  å dekke  av

staten  som  rekvirentansvarlig  (tvangsoppløsning).

III Salærforslag

Det  er medgått  ca. 21 timer  av kr  1 850,-.

Salær  bostyrer

MVA  av bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Registreringsforretning  Marius  A. Stokke

MVA  av registreringsforretning

Totalt kr

38 850,-

9 713,-

IOOO,-

250,-

2 500,-

625,-

52 938,-

IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

Agder  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Registreringsforretning,  adv.  Stokke

Sum

4 892,-

48 563,-

1305,-

1250,-

3 125,-

59 135,-

Boets  konto

Staten  (tvangsoppløsning)

Totalt

IX.  Straffbare  forhold:

kr

7009,-

52 126,-

59 135,-

Straffbare  forhold  er ikke  avdekket.
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X.  Karantenebetingende  forhold:

En  skyldner  hvis  bo  er  tatt  under  konkursbehandling,  kan  settes  i

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkommende  med  skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller

2) det må antas at vedkomrnende  på grunn  av uforsvarlig  forretningsførsel  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 iu'ider  hensyn  til  skyldnerens

handlemåte  og forholdene  for  øvrig  synes  rimelig  å sette  ham  i karantene.

Karantene  anbefales  ikke  i dette  boet.
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X.  Frist  for  merknader
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Eventuelle  merknader  ihenhold  til  nærværende  innberetning

må  være  bobestyrer  ihende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle

merknader  i anledning  salærforslaget  må  være  bobestyrer  ihende

innen  samme  frist.

Innen  samme  frist  bes konkursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte

erklæring  i henhold  til konkurslovens  Fg 120, 2.1edd, 2. punktum  om at

opplysningene  i  denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonomiske

virksomhet  etter  hans  viten  er riktig  og uttømmende.

Kristiansand,  19.10.2022

Vikstøl Kjell  Arnvard
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