
ADVOKAT
FELLESSKAPET

(2)ystein VikstBl

Advokat  MNA

Tlf:  38  17  89  40

Agder  tingrett

v/  tingrettsdommer  Jostein  Johannessen
Postboks  63

4661 Kristiansand  S

Deres  ref:

Vår  ref:

Dato:

236860/19645

15.  september  2022

Advokatene  MNA

i kontorfellesskap:

BiQrn  HObert  Senum

Åse Johnsen  DrablØs

Lars Faye  Ree

%stein  VikstØl

Eirik  Glad  Balchen

Mai'ius  Andrå  Stol«ke

Bp;brge Usterud  Tveito

Fredrik  Engenes

Ansatt  advokat:

Eivind  Nordby  Johnsen

AVSLUTTENDE  INNBERETNING

TIL

AGDER  TINGRETT

SAK  NR.  22-024471KON-T  AGD/TKRI

TELEVERKET  AS

ORG.  NR.:  994  318  470

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl

Borevisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard,  med  begrenset  mandat,

jfr.  kkl.  § 90 3. ledd  nr.  1.

Besøksadresse:

Tollbodgata  40

4616  Kristiavisand

Postadresse:

Postboi<s  737

4666  Kristiansand

Oi'g.nr:  971  332  336  MVA

vvww.advfellesskapet.  no
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I. Adressater  for  inuberetningen:

1.  Agder  tingrett,  bo nr.:  22-024471KON-TAGD/TKRI

2. Konkursdebitor,  Televerket  AS,  org.nr.:  994  318 470

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3. Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

II.  Identifikasjon  av hvem  saken  gjelder:

1.  Televerket  AS,  org.nr.:  994 318 470

2. Forretningsadresse:  Hunsøya,  4700  Vennesla

3. Bransje/næringskode:  70.220 Bedriftsrådgivning  og annen  administrativ

rådgivning

Vedtektsfestet  formål:

«Konsulenttjenester,  investering  i aksjer, eiendom  og delta  i se(skaper  med

lignende  virksomhet.»

III.  Konkursen:

l.  Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Televerket  AS  den 16.02.2022.

2. Grunnlaget  er oppbudsbegjæringen  er begjæring  fra  selskapet  selv.

3. Fristdag: 15.02.2022 (utgangspunkt  for fristberegning  etter  dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsanmeldelser:  15.03.2022.

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  er oppnevnt  med begrenset

mandat,  jf.  kkl.  § 90, 3.1edd.

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  er ikke  oppnevnt.
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V. Nærmere  om  konkursdebitor:

1. Stiftet  07.07.2009.

2.  Aksjekapitalen  kr  102  ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

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

Ingvar  Gursli,  født  06.05.1985,  Lillefjell  Terasse  67, 4619  Mosby,  eier  IOO%  av

aksjene.

4. Styret:

Styreleder  og daglig  leder:

Ingvar Gursli, født 06.05.1985, Lilleflell  Terasse 67, 4619 Mosby.

5. Signatur  og prokura:

Styrets  leder  og daglig  leder  alene.

6. Regnskapsfører:

Safe  Regnskap  AS

Strandgata  4H

4790  Lillesand

7. StyreØeder  og daglig  leders  roller  i tidligere  konkurser:

Ingvar  Gursli,  født  06.05.1985,  Lillefjell  Terasse  67,  4619  Mosby.

AG-Montasje  AS

Industrigata  13

4632  Kristiansand  S

Org.  nr.:  917 804  095

Rolle:  Styreleder

Avslutningsdato  for  konlairs:  08.01.2019
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Bygg  T&S  AS

Kartheia  3

4626  Kristiansand  S

Org.  nr.:911809  818

Rolle:  Daglig  leder

Avslutningsdato  for  konkurs:  25.04.2019

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I følge Brønnøysundregistrene  har selskapet  hatt 4 ansatte.  Det viste seg
derimot  å ha vært  5 tidligere  ansatte. Alle  hadde  sluttet  før konkursåpningen.

Bostyrer  sendte  ut A-skjema  til  alle  de 5 tidligere  ansatte  og to meldte  krav  om
feriepenger  til  NAV  Lønnsgaranti.  Begge  to som  meldte  inn  krav  fikk  avslag  av

NAV  Lønnsgaranti.

Leieforholdet:

Ingen  leieforhold.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

A.

1. Televerket  AS  ble stiftet  den  07.07.09.

Selskapet  har  drevet  med  bedriftsrådgivning  og annen  adrninistrativ  rådgivning

Forretningsadressen  er Hunsøya,  4700  Vennesla.
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2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold

Det  er ingen  registrerte  panteforhold.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

l.  Regnskapene  er ikke  revisjonspliktige.

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

2017

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

2 135 000,-

1998  000,-

137  000,-

Hensyntatt  tidligere  års egenkapital  er det en positiv  egenkapital  i selskapet  pr.
31.12.2017  på ca. kr 164  ooo,-,

2018

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

1643  000,-

1751  000,-

(108 000),-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

35 000,-

(143 000),-

Hensyntatt  den positive  egenkapitalen  i 2017  på ca. kr 164 000,-  er denne  nå
sunket  til  å være  på ca. kr  21 000,-  pr. 31.12.2018.
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2019

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

1822  000,-

1819  000,-

3 000,-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

(36  000),-

(33 000),-

Hensyntatt  fjorårets  egenkapital  er den pr. 31.12.2019  negativ  med  ca. kr
14 ooo,-.

2020

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

732 000,-

640  000,-

92 000,-

Netto  finanskostnader

Ordinært  resultat

ca. kr

ca. kr

20 000,-

72 000,-

Dette  betyr  at den akkumulerte  egenkapitalen  i selskapet  er positiv  med  ca. kr

58 000,-  pr. 31.12.2020.

3.  Insolvenstidspunkt  -  Årsaker  til  konkurs:

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.
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Som  det fremgår  av regnskapstallene  ovenfor  kan  man  stille  spørsmålstegn  om

selskapet  i det  hele  tatt  har  vært  insolvent.

I alle  fall  viser  balansene  at det har  vært  positiv  egenkapital  i selskapet  siden

2017.  Selv  om egenkapitalen  synker  drastisk  i 2019.  I 2020  er det igjen

overskudd  i selskapet  som  gjør  at egenkapitalen  er positiv  med  ca. kr  58 ooo,-.

Som  man  vil  se av konkursens  årsaker  så mistet  selskapet  i2016  avtalen  med

Storebrand.  I mai  sarnrne  år skiftet  selskapet  leverandør  til  Nemi  Forsikring.

Det  viste  seg å bli  vanskelig  å distribuere  dette  produktet  og selskapet  mistet

også  etterhvert  gode  selgere,  og hadde  generelt  store  utfordringer  med  å klare  å

få til  en lønnsom  drift.

I november  2020  besluttet  selskapet  derfor  å satse på salg av telecom  til

bedrifter.  Det  ble tegnet  distribusjonsavtale  med  Unifon  og selskapet  byttet

navn  fra  Agder  Finans  &  Forsikring  AS  til  Televerket  AS.

I forbindelse  med  dette  ble daglig  leder  tilbudt  rnidlertidig  regionssjefstilling

direkte  i Unifon.  Planen  var  da å gjøre  opp gjeld  ved  å kreve  inn  utestående

fordringer  som  etterhvert  ble  vanskelig  da  skyldnerne  etter  selskapets

oppfatning  ikke  viste  vilje  til  å ordne  opp.

I tillegg  til  dette  havnet  selskapet  i en rettstvist  med  to tidligere  ansatte  som

krevde  utbetaling  av feriepenger.  Denne  saken  tapte  selskapet  og etter  dette

klarte  selskapets  ledelse  heller  ikke  å holde  driften  gående.  Det  ble derfor

besluttet  å melde  oppbud  i selskapet  05.02.2022.
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VII.  Boets  stilling  og  status:

ADVOKAT  !=
FELLESSKAPET I

Boets  aktiva.

Registrering  av  boet  er  foretatt  av  adv.  Marius  A.  Stokke  den  18.02.22.

Advolcat  ØysRein Vikstøl
Postboks  737
4666  I(ristiansand

REGISTRERING  T KOaURSBO  NR  22-024471KON-T  AGD,  TELEVF.RKET  AS,
HUNSØY  Å, 4700 VENNESLÅ  (ORG.NR.:  994 31 8470)

Etter  anmodning  fra  bostyrer,  advokat  Øystein  Vilaitøl,  er det blitt  avholdt  registrering
i ovennevnte  kon1airsbo.  Tilstede  var  bostyrer,  styi'ets  leder;  Yngvar  Gursli  og
undertegnede.

Styrets  leder,  Yngvar  Gursli  er eier  av samtlige  aksjer  i foretaket.

Grirsli  opplyste  at det ikke  liar  væit  ansatte  i selskapet  i den  senere  tid,  og at selskapetil&e  har  noen  løpende  avtaler  av noe slag.

AlI  aktivitet  i selskapet  er ini'istilt.

Ko nlairsforetaket  har drevet sin virkson'iliet fra 1eide lokaler l)å Hunsøya i Vennesla.
Gursli  opplyser  om  gjenværende  driftstilbeliør  bedtsående  av l Samsung  42"-  tv, l
Ctnoniekast  og en n'ffidre  sittegt'uppe  fra Kinnarps.  Antatt  sain]et  salgsverdi  er la'
3.000-5.000.  Ifølge  det  sentrale  Motorvogiu'egisteret  er konlairsforetaket  ikke
registreit  som  eier  av kjøretøy.

Selskapets  regnskaper  er ført  av Safe  Regnslcap.

Gursli  opplyser  at regnskapet  for  2021 i all  liovedsak  er ferdigstilt  i Fiken  av styreleder
og avstemt  pr. 31.12.2021,  men  at årsregnskapet  er ilie  ferdigstilr.

8pareskillingsbanken  har  opp)yst  at konlcursforetaket  liar  følgende  lconti  i deres  banlc:

30602387638  Bedriffskonto  negativsaldo  lcr  40.180,92

30602395452  Skattetrekkskonto  positiv  saldo  kr  I,OO

Gursli  opplyser  at det er en utestående  fordring  niot  Ki'aft-Ivest  AS  på kr 150.000
(låneavtale)  og fordring  mot  tidligere  arbeidstalcer;  Jaii  Marius  Bakk  på kr  32.000
(gjeldsbrev) og tidligere  arbeidstaker Omar på kr 10.OOO (gieldsbrev),  som  kan
inedføre  noe innbetaling  til  boet.

kntet  annet  påvist  eller  opplyst  til  regish'ei'ing.

?MMl,llsAsanSdtOllå8efebniar2022
Advokat

1:\Advisor\dok\20222\19645SICL27RZ.doc

Side  8 av 12



AD'gQ92i
Boets  konto

Pr.  d.d. står det kr 2 150,- på boets konto  som referer  seg til salg  av

driftstilbehør  og fordring.

Skatteetaten  garanterer  for  rekvirentansvaret  med  inntil  kr  61 150,-.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således ikke  dekke
merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er ikke  avdekket.

3. Boets  gjeld:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine krav  i boet  innen  15.03.2022.

Det  er foreløpig  2 anmeldte  krav  i boet  på til  sarnmen  kr. 40 779,92,-.

Kravene  er som følger:

Agder  tingretts  konkursbo  nr.  22-024471KON-TAGD/TKRI

Televerket  AS

INavn
Spares  killin  gs  banken

Statens  innkrevlngssentral

lPantesikret  j Prioritert  klasse ll  j Prioritert  klasse I  Llprioritert
kr  40  180,92

sgg,oo

Etterprioritert  jSum

kr

kr

40  180,92

5C)9,00

Totalsum kr kr kr kr 40  779,92  kr 40  ng,gz
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4.  Regnskap  - salærforslag:

Under  forutsetning  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  § 135  oppstilles
slikt  regnskap  for  boet:

Aktiva  (Brutto)

1.  Salg  fordring  og aksjer

Totalt

lG'a

kr

2 650,-

2 650,-

Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl
MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Totalt kr

4 892,-

I 305,-

64 600,-

16150,-

500,-

125,-

87 572,-

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr 84 922,-,  som  må  bli  å dekkes  av staten
(oppbud)  med  kr  61 150  og kr  23 772  av NAV  Lønnsgaranti.

III Salærforslag

Det  er medgått  ca. 38 timer  av kr  1700,-.

Salær  bostyrer

Mva.  av bostyrers  salær
Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av borevisors  salær

Totalt

64 600,-

16 150,-

500,-

125,-

81 375,-
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IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

Kristiansand  tingrett,  gebyr
Bostyrers  salær,  inkl.  MVA
Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Sum
kr

ADgQ9'I' t

4 892,-

80 750,-

1305,-

625,-

87 572,-

Boets  konto

Staten  (oppbud)

Totalt

2 650,-

84 922,-

87 572,-

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  er ikke  avdekket.

X.  Karantenebetingende  forho1d:

En  skyldner  hvis  bo  er  tatt  under  konkursbehandling,  kan  settes  i
konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkornmende  med skjellig  grunn  mistenkes  for en straffbar  handling  i
forbindelse  med  konkursen  eller  den virksomhet  som har ført  til  insolvensen,
eller

2) det må antas at vedkommende  på gninn  av uforsvarlig  forretningsførsel  er
uskikket  til å stifte  et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig  leder
(adininistrerende  direktør)  iet  selskap.

Ved  avgjørelsen  skal det legges  vekt  på om det under  hensyn  til skyldnerens

handlemåte  og forholdene  for  øvrig  synes rimelig  å sette ham  ikarantene.
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Karantene  anbefales  ikke  i dette  boet.

X.  Frist  for  merknader

AI)ygp'p i

Eventuelle  merknader  i henhold  til  nærværende  innberetning
må være bobestyrer  i hende  innen  14  dager  fra  d.d.  Eventuelle
merknader  i anledning  salærforslaget  må være  bobestyrer  i hende
innen  samrne  frist.

Innen  samrne ftast bes konkursdebitor  å underskrive  og returnere  vedlagte
erklæmg  i henhold  til konkurslovens  § 120, 2.1edd, 2. punktum  om at
opplysningene  i  denne  innberetning  om  konkursdebitors  økonorniske
virksornhet  etter  hans viten  er riktig  og uttømrnende.

Kristiansand,

Bostyrer  /
Øystein  I

15.09.2022

Borevisor

Kjell  Arnvard
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