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O. Innledning:

Denne  innberetningen  sendes til  tingretten  og debitor  i dag pr. e-post  tirsdag  2.

august  2022  og medtas  i original  til  første  skiftesamling  torsdag  4. august  2022

kl. 08.30  i rettssal  06, og sendes ut sammen  med  rettsbok  fira skiftesamlingen.

Den er også sendt i Aktørportalen  i dag. Skyldneren  er per brev, samt i

åpningskjennelsen  gjort  oppmerksom  på møteplikten.  Erklæringen  etter  kkl. el

120  andre  ledd  medbringes  retten.

I. Adressater  for  innberetningen:

l.  Agdertingrett,bonr.:22-09lO14KON-TAGD/TKRI

2. Konkursdebitor,  Sol-GT  AS,  org.nr:  918 098 097

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet:

Skatteetaten

3. Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

4. Aktørportalen

II.  Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

l.  Sol-GT  AS,  org.nr.:  918 098 097

2. Forretningsadresse:  Industrigata  lOa, 4632  Kristiansand  S

3. Bransje:  Tilby  helse-  og velvære-tjenester  og om  nødvendig  ansette  profesjonelt

helsepersonell,  og vil  tilby  tjenester:  massasje,  lymfedrenasje,

ansiktsbehandlinger,  pedikyr  og manikyr.

Vedtektsfestet  formål:

«Eksport/import  innen matvarer (foreks fisk, frukt, etc ...), investering i

eiendom, verdipapirer  samt alt som naturlig  står i forbirtdelse  med dette,

derunder  investering  og  deltakelse  iandre  selskaper.»

I praksis  har selskapet  drevet  med  virksomhet  knyttet  til  kroppspleie  og fysisk

velvære.
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III.  Konkursen:

l.

2.

3.

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Sol-GT  AS den 21.06.2022.

Grunnlaget  for konkursen  er en oppbudsbegjæring  fra selskapet  selv, datert

21.06.2022.

Fristdag:  21.06.2022  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsanmeldelser:  26.07.2022.

IV.  Bobestyrelsen:

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

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

2. Revisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  foreslås  oppnevnt,  med  begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. 1edd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  ikke  oppnevnt.

V.  Nærmere  om konkursdebitor:

1. Stiftet  05.11.2016,  registrert  i enhetsregisteret  05.12.2016.

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

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

Andreja  Dimitrijevic,  født  22.01.1973,  Slettheiveien  61 A, 4626  Kristiansand  S,

eier  lOO % av aksjekapitalen.

Styrets  leder  og daglig  leder:

Andreja  Dimitrijevic,  født  22.01.1973,  Slettheiveien  61 A,  4626  Kristiansand  S
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5. Revisor

Ingen  regtstrert  revisor.

Styret  i fellesskap.  Det  er kun  en styreleder  i selskapet.

7. Prokura:

To  styremedlemmer  i fellesskap.  Det  er kun  en styreleder  i selskapet.

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

Styrets  leder  og daglig  leders  rolle  i andre  foretak:

Andreja  Dimitrijevic,  født  22.01.1973,  Slettheiveien  61 A,  4626  Kristiansand  S,

styrets  leder  og daglig  leder.

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

9. Ansatte:

Ifølge  Brønnøysundregistrene  har  selskapet  pr.  21.06.2022  ingen  ansatte.

Styreleder  opplyser  at alle  arbeidsforhold  er avsluttet.

10.  Leieforholdet:

Lagerlokalet  i Industrigata  10 A  er tilbakelevert  til  huseier.
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Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Sol-GT  AS  ble  stiftet  den  05.11.2016

Selskapet  har hatt  som  virksomhet  å tilby  heIse-  og velværetjenester  og om

nødvendig  ansette  profesjonelt  helsepersonell,  samt  tilby  tjenester  som

massasje,  lymfedrenasje,  ansiktsbehandlinger,  pedikyr  og manikyr.

Forretningsadressen  er Industrigata  10 A,  4632  Kristiansand  S.

2.  Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Ingen  panteforhold  er registrert.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

l,  Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

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

2018:

Driftsinntekter

Drifl:sutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

O,-

17 600,-

(17  600,-)

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

20,-

(17  600,-)

Årsresultat ca. kr (17  600,-)

Hensyntatt  aksjekapitalen  på kr. 30 ooo,-, er egenkapitalen  for  2018  positiv  med

ca. kr. 12 370,-.
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2019:

Drifl:sinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

135  200,-

165  800,-

(30  500,-)

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

1,-

(30  500,-)

Årsresultat ca. kr (30 500,-)

Hensyntatt fiorårets positive egenkapital på ca. kr. 12 000,- er denne per

31.12.2019  negativ  med  ca. kr. 18 ooo,-.

Regnskapene  må  bli  å komme  tilbake  til  i avsluttende  innberetning

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.

Bostyret  må  komme  tilbake  til  inso1venstidspunktet  i  den  avsluttende

innberetningen.
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4. Årsaker  til  konkursen:

Den  direkte  årsaken  til  konkursen  er oppbudsbegjæring  fra  selskapet  selv,  datert

21.06.2022.

Bostyret  må  komrne  tilbake  til  konkursens  årsaker  i den  avsluttende

innberetningen.

VII.  Boets  stilling  og status:

1. Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av

Marius  A. Stokke
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kgder  tingrett

Postboks  63

4661 Kristiansand

REGISTR'H,RING  I KONKURSBO  NR.  22-091014KON-TAGD/TI(RI:

SOL-GT  AS,  INDUSTRIGÅTA  10A,  4632  KRISTIANSAND  (ORG.NR

918 098 097)

Etter  anmodning  fra bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  er det blitt  avholdt  registret'ng

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

Tollbodgata  40 i Kristiansand.  Til  stede var bostyrer,  styrets  leder;  Andreja

Dimitrijevic,  og undertegnede.

Selskapet  inngår  ikke  i konsernforhold.

AI1 aktivitet  er innstilt.

Andreja  Dimitrijevic  opplyser  at alle arbeidsforhold  er avsluttet  og at selskapet  ikke

har noen  løpende  avtaler  av noe slag.

Foretaket  har bedrevet  salg av importerte  matvarer  fra leide  lokaler  i Kristiansand

sentnun,  senere med  salg av kosmetikk  fra leide  lokaler  i Kristiansand  sentiw

(Kongens  gate 4).

Det  foreligger  ikke  drifl:stilbehør  til  registreåg.  Driftstilbehør  er tidligere  blitt  solgt

for  mindre  kr lO.OOO.

Varelager  er blitt  tømt  med «oppmrssalg»

Lagerlokalet  iIndustigata  lOA  er tilbakelevert  til  huseier.

Andreja  Dimitrijevic  opplyser  at han oppbevarer  om lag 60 kasser med diverse

krydder  med  passert  datostempling  av merket  Aleva  på egen bopel,  Antatt

markedsverdi  er ca. kr 15.000,

Andreja  Dimitrijevic  opplyser  videre  at selskapet  har flere  uoppgjorte  fordringer  mot

Sjøgløtt  Hotell  i Kristiansand,  Uoppgjorte  fakturakrav  på til  sammen  ca. kr 70,000  er

oversendt  Contando  AS til  inndrivelse.
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Ifølge  det sentrale  motorvognregisteret  er selskapet  ildce registrert  som eier a«

kjøretøy.

Selslcapet  regnskaper  er ført  av Vekstra  Sør AS,  Regnskapet  er ildce ajourført  pga,

manglende  betaling  til  regnskapsfører,

Sparebank  I SR-Bank  har  opplyst  at foretaket  har følgende  konti  i deres bank:

32011.73.4730 Bedriftskonto Saldo kr  O,-

320I1.73.4749 Bedriftslconto Saldo kt= O,-

32073.22.3015 Skattetrekkskonto Saldo kr  O,-

Intet  annet  påvist  eller  opplyst  til  registrering,

Kristiansand,  11.07  2022

A. Stokke

advokat
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1. Boets  konto

Pr. d.d. står  det  kr  O,- på boets  konto.

Staten  garanterer  for  ornkostninger  med  inntil  kr  61 150,-  (oppbud).

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2. Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3. Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine krav  i boet  innen

26.07.2022.  Det  er foreløpig  8 anmeldte  krav  i boet  på til  sarnmen  kr

205 959,24,-.

Kravene  er som  følger:
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Fordringeri  Agder  tingtetts  konkursbo  nr. 22-091014KON-TAGD/T  KRI

SOl-Gt  AS
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iNr. iNavn iF'antesikret iPriotitertklassell iPrioritertklassel Uprioritert Etterprioritert Sum 

1  Svea Finans AS

MissHostingAS  kr  2811,28  ky 2811,28

2 Skatteetaten  kr  1400,00  kr  10913,00  kr  31390,00  kr  43705,00

3 Intrum

180.no  Nummeropplysningen  AS ky 3 479,68  kr  3 479,68

4 Inttum

180.no  Nummeropplysningen  AS kr  3 404,09  kr  3 404,09

5 . Svea Finans AS

Bring Cargo  AS kr  59 286,84  .,kr  59 286,84

6 Skatteetaten  kr  2977,00  kt  36523,00  kr  39500,00

7 SLatenslnnRtevntgssentral  I(t 63 116.00  kt  63 116.00  lltgår,konigeri27.0622

8 Gothia

Schibsted  Noige  SMB  AS kt  53 772,35  kr  53 772,35

Totalt 205  959,24
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VIII.Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr. d.d. står  det  kr  O,- på boets  konto.

De  anmeldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den  utstrekning  de vil  kunne  fa

dividende.

IX.  Straffbare  forhold

Straffbare  forhold  må  behandles  i den  avsluttende  innberetningen.  Det  er imidlertid

ingenting  som  tyder  på at straffbare  handlinger  er begått.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

av skifteretten  dersom

1) vedkommende  med  skjellig  grurm  rnistenkes  for  en straffbar  handling  i

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

2) det  må  antas  at vedkommende  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  under  hensyn  til  skyldnerens

handlemåte  og forholdene  for  øvrig  synes  rirnelig  å sette  ham  i karantene.
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Spørsmål  om  ko  nkurskarantene  må  man  komme  tilbake  til  i avsluttende

innberetning

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

1.  Bobehandlingenhartilnåihovedsakværtkonsentrertomåskaffeoversikt

over  boet.

2.  Under  den  videre  bobehandling  vil  det  bli  sett  nærmere  på konkursens

årsaker,  insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

3. Bobehandlingen  vil  myst  sannsynlig  kunne  bli  avsluttet  innen  3-måneders

fristen,

Kristiansand,  den  2. august  2022
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