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O. Innledning:

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

den 03.11.2021  og medtas i original  til første s16ftesam1iiig  torsdag  04.11.2021

kl. 08:30  i rettssal  02A,  og sendes ut saminen  med rettsbok  fi-a skift'esamlingen.

Skyldneren  er pr.  brev,  samt i åpningskjennelsen  gjort  oppmerkson"i  på

møteplikten.  Erklæring  efter  kkl  § 120, 2 ledd leveres/sendes  retten.

Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.: 21-087938KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  DigfoAS,  org.nr.:  920 052 142

Samtlige  kreditorer  som liar  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

3. Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

Digfo  AS, org.nr.:  920 052 142

Foretningsadresse:  c/o Coworx  2 etg., Markens  gate 8, 4611 Kristiansand  S

Bransje:  62.010  Programmeringstjenester

Vedtektsfestet  forinål:

«Levere tjenester innen IT og informasjonssikkerhet samt andre tjenester/

produkter  som naturlig  faller  sammen med dette.»

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  konkurs  i Digfo  AS den 28.09.21.

Grunnlaget  for  konkursen  er underrettelse  fra Fore'taksregisteret  om  at melding

om oppløsning  av ovennevnte  aksjeselskap  ble registrert  men  at melding  om

endelig  oppløsning  etter aksjeloven  § 16-10  ikke  er mottatt.  Da selskapet  ikke

har besvart  henvendelser  fra Foretaksregisteret  eller  tingretten,  legger  retten  til

grunn  at selskapet  ikke  selv gjennomfører  avviklingen,  datert  17.06.2021.
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3. Fristdag:  17.06.2021  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

4. Frist  for  fordringsani'neldelser:  29.10.2021.

IV.  Bobestyrelsen:

l.  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. ledd..

3. Kreditorutvalg:  Kreditorutvalg  foreslås  iklce oppnevnt.

V.  Nærmere  om  konkursdebitor:

l.  Stiftet  05.11.2017.

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

3. Aksjonærer  som  har  mer  eru'i 20 % av aksjene:

Geir  Andre  Strømsvold,  født  27.10.1982,  Odderheitunet  57, 4639  Kristiansand

S, eier  95%  av aksjekapitalen.

Jan Eå  Sørensen,  født  17.05.1989,  Tepperotvegen  24, 4347  Lye,  eier  5% av

aksjekapitalen.

Styrets  leder:

Geir  Andre  Strømsvold,  født  27.10.1982,  Odderheitunet  57, 4639

Kristiansand  S.

Styremedlem:

Jan Erik  Sørensen,  født  17.05.1989,  Tepperotvegen  24, 4347  Lye.

1:\Advisor\dok\20212\19378RJHL45VA.doc Side 3 av 10



ADp99'p t

Daglig  leder  alene.

Prokura:

Daglig  leder  alene.

Styrets  leder  alene.

Styrets  leders  rolleriandre  foretak:

Geir  Andre  Strømsvold,  født  27.10.1982,  Odderheitunet  57, 4639 Kristiansand

S.

Ingen  registrerte  roller  i andre  foretak.

Ingen  registrerte  roller  i tidligere  konkurser.

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I følge  Brønnøysund  har  selskapet  hatt  ansatte,  men  ingen  ved  konkursåpning

10.  Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

Digfo  AS  ble  stiftet  den  05.11.2017.

Selskapet  har  drevet  med  programmeringstjenester.

Forretningsadressen  er c/o  Coworx,  2 etg.,  Markens  gate  8, 4611

Kristiansand  S.
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2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Det  er ikke  registreit  noen  pante-  eller  andre  tinglyste  forhold.

B.  Regnskapstall  -  omsetning:

1.  Regnskapene  er iklce  revisjonspliktige.

2.  Regnskapene,  i henhold  til  Brøi'inøysundregistrene,  viser  som  følger:

2018  (første  hele  driftsår)

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

474400,-

378 500,-

95 800,-

Netto  finansinntekter

Ordinæit  resultat

ca. kr

ca. kr

O,-

95 800,-

Årsresultat ca. kr 95 800,-

Hensyntatt  et årsresultat  på ca. kr. 95 800 og en aksjekapital  på kr. 30 000,-  er

egenkapitalen  31.12.2018  positiv  ca. kr. 125  800,-.

2019

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsresultat

ca. kr

ca. kr

ca. kr

175  000,-

284  000,-

(109  000),-
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Netto  finanslcostnader ca. kr O-

Ordinært  resultat ca. lv (109 000),

Årsresultat ca. kr (109 000),-

Hensyntatt  et årsresultat  på miiius  kr. 109 000 og en positiv  egenkapital  på kr

125 800 pr. 31.12.2018,  er egenkapitalen  pr. 31.12.2019  positiv  ca. kr. 16 800,-

3. Insolvenstidspunkt:

For at insolvens  skal foreligge  må debitor  være  både iiisuffisient  og illikvid.

Insuffisiens  betyr at verdien  av aldiva er mindre  enn gjelden.  Illikviditet

innebærer  at man  ikke  kan betale  sine forpliktelser  etter hvert  som  de forfaller.

Bostyrer  vil  komø'ne tilbake  til  insolvenstidspunktet  i den  avsluttende

innberetningen.

4. Årsaker  til  konkursen:

Den direkte  årsaken  til konkursen  er undertetting  fra Foretaksregisteret  om  at

melding  om oppløsning  av ovennevnte  aksjeselskap  ble registrert  men at

melding  om endelig  oppløsning  etter aksjeloven  § 16-10 ikke  er mottatt.  Da

selskapet  ikke  har besvart  henvendelser  fira Foretaks'registeret  eller  tingretten,

legger  retten  til  grunn  at selskapet  ikke  selv gjennomfører  avviklingen.

Her  må man  komme  tilbake  til konkursens  årsaker  i  den  avsluttende

innberetningen.
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VII.  Boets  stilling  og status:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av Jostein  Mellemstrand  den 04.10.2021.

Advokat  Øystein  Vikstøl

Postboks  737

4666  Kristiansand

REGISTRERING  I  TVANGSAWIKLINGSBO  NR.:  21-087938KON-TAGD/TKRI:  DIGFO  AS,

ODDERHEITUNET  57, 4639  KRISTIANSAND  (ORG.  NR.:  920  052  142).

Etter  anmodning  er det  b}i«  nvholdt  registrering  i ovennevnte  tvangsavviklingsbo.

Registreringen  ble  haldt  mandag  4. oktober  2021 kl.  15.00  på adresse,  Odderheitunet  57,

4639  Kristiansand,  med  styreleder  i konkursforetaket,  Geir  Åndr6  Strømsvold,  til  stede.

Adresgen  er  identi*med  styreleders  bope}adresse.

Styreleder  opplyser  at det  ikke  har  vsirt  sktivitet  i konkursforetaket  siden  mai  2019.

Konkurøforetaket  har  aldri  hatk ansatte.

Styreleder  oppgfr  intct  drfftstilbehør  eller  andre  eiende]er  til  registre*g.

Regnskapet  ble  førk intemt  av  en regnskapskyndig  bekjent  av styreleder.

Regislreringen  er supplerk  med  uthenting  av opplysninger  fra  tilg'engelige  offentlige  registre.

Ifølge  Det  Sentrale  Motoniognregisteret  er kon)airsforeta)cet  ikke  registrert  som  eier  av motorkjøretøy.

Følgende  konH  i DNB  Bank  ASA  er  registrert,  saldo  pr.  dato:

1503  99 73585  Bedrifiskonto  kr.  1 122,03

1506l166383Bedåskonto  kr.  3,31

1503  99 73585  Skattetrekkskonto  kr.  1648,00

Styreleder,  Geir  j"Årå  Strømsvold,  oppgir  ingenutestående  fordÅger  til  registreåg.

Intet  annet  opplyst  eller  påvist  til  registrer'ng  i tvangsavviklingsboet.

Vedlegg:  Faktuni
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Boets  konto

Pr. d,d, står det laa. 1253,-  på boets konto,  hvilket  refererer  seg til  oppgjør

konto.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  omkostninger  med  inntil  kr  59 950,-.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten vil  således ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er foreløpig  ikke  avdekket.

3. Boets  gjt4d:

Fordringshaverne  er oppfordret  til  å melde  sine krav  i boet  innen  29.10.2021.

Det  er foreløpig  l anrneldt  krav  i boet  på til  sammen  kr. 47 153,42,-.

Kravene  er som  følger:

Fordringeri  Agder  tingretu  konkursbo  nr.  21-087938KON-TAGD/TKRI

p atite5ik  riet  Prioritert  klasse  I I t'rioritert  klaSSe  I Uprioritert  Etterprioritert

Modhi  Norgø

nnovasjon  Norge 47  153,42 47  153,42

votalsum lr kr  47  153,42  kr kr 47  153.42
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VIII.  Kreditorenes  stilling:

Dekningsmuligheter:

Pr. d.d. står det laa. 1253,-  på boets  konto,  jf.  boets  konto.

De aruneldte  krav  vil  bare  bli  prøvd  i den utstrela'iing  de vil  kunne  få dividende.

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  må behandles  i den  avsluttende  innberetningen.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av skifteretten  dersom

1) vedkoinmende  med skjellig  grunn  niistenkes  for en straffbar  handling  i

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

eller

2) det må antas at vedkoinn':iende  på giunn  av uforsvarlig  forretningsførsel  er

uskikket  til  å sti'fte et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig  leder

(adn'iinistrerende  direktør)  i et selskap.

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

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

Karantenespørsmålet  må  bli  å koini'ne  tilbake  til  i  den  avsluttende

innberetningen.
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XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

1. Bobehandlingen  liar  til  nå i hovedsak  vært  konsentrert  om å skaffe  oversikt  over

boet.

2. Under  den videre  bobehandling  vil  det bli  sett nærinere  på konkursens  årsaker,

insolvenstidspunkt,  ev. straffbare  forhold  m.v.

3. Bobehandlingen  vil  høyst  sannsynlig  kuru'ie  bli  avsluttet  innen  3-måneders

fristen.

I(ristiansand.  den 03.10.2021

ikstøl

Bostyrer
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