
Agder  tingrett

v/ dommerfullmektig  Mari  Nordmo  Loose

Postboks  63
4661 Kristiansand  S

Deres  ref:

Vår  refi

Dato:

234940/19380

16. august  2022

ADVOKAT
FELLESSKAPET

g)ystein  Vikstgil

Advokat  MNA

Tlf:  38  17  89  40

Advokatene  MNA

i kontorfellesskap:

Bj@rn  HObert  Senum

Åse Johnsen  DrablBs

Lars  Faye  Ree

(2)ystein  Vikst(zl

Eirik  Glad  Balchen

Marius  Andrå  Stokke

%rge  Usterud  Tveito

Ansatt  advokat:

Eivind  Nordby  Johnsen

AVSLUTTENDE  INNBERETNING

TIL

AGDER  TINGRETT

SAK  NR.:  21-088695KON-T  AGD/TKRI

s RÅDGIVNING  AS

ORG.NR.:  922 329 214

Bostyrer:  Advokat  Øystein  Vikstøl

Borevisor:  Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard,  med  begrenset  mandat,

jfr.  kkl.  § 90 3. ledd  nr.  1.
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4616  Kristiansand
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Postbol«s  737

4666  Kristiansand

Org.nr:  971  332  336  MVA

Telefaks:  38 17  89 41

www.advfeIIesskapet.no
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3.

Adressater  for  innberetningen:

Agder  tingrett,  bo nr.:  21-088695KON-TAGD/TKRI

Konkursdebitor,  S Rådgivning  AS,  org.nr.:  922  329  214

Samtlige  kreditorer  som  har  meldt  krav  i boet

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene,  Konkursregisteret

ADp99% j

Identifikasjon  av  hvem  saken  gjelder:

S Rådgivning  AS,  org.nr.:  922  329  214

Forretningsadresse:  Brattvoll  platå  18,  4658  Tveit

Bransje:  70.220  Bedriftsrådgivning  og annen  administrativ  rådgivning

Vedtektsfestet  formål:

«Konsulenttjenester innen effektivisering, digitalisering  og strategi.>»

Konkursen:

Agder  tingrett  åpnet  tvangsoppløsning  i S Rådgivning  AS  den  28.09.21.

Grunnlaget  for  konkursen  er melding  fira Regnskapsregisteret  om  at ovennevnte

aksjeselskap  ikke  på lovlig  måte  har  meldt  til  Regnskapsregisteret  årsregnskap,

årsberetning  og revisjonsberetning  for  året  som  registeret  kan  godkjenne,  innen

den  fristen  som  registeret  har  kunngjort.

Fristdag:  14.05.2021  (utgangspunkt  for  fristberegning  etter  dekningsloven).

Frist  for  fordringsanme1delser:  29.10.2021.

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

mandat,  jf.  kkl.  § 90 3. ledd.

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

Stiftet  18.02.2019.

Aksjekapitalen  kr  30 ooo,-, meldt  fullt  innbetalt.

Aksjonærer  som  har  mer  enn  20 % av aksjene:

j!!\9!T  i'

Stein  Magne  Schanke,  født  10.12.1984,  Brattvoll  Platå  18, 4658  Tveit,  eier

lOO%  av aksjekapitalen.

Styret:

Styrets  leder  og daglig  leder:

Stein  Magne  Schanke,  født  10.12.  1984,  Brattvoll  Platå  18,  4658  Tveit.

Signatur:

Styrets  leder.

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

Styrets  leders  rolle  i andre  foretak:

Stein  Magne  Schanke,  født  10.12.1984,  Brattvoll  Platå  18,  4658  Tveit.

Noobs  are  US  AS

Org.nr.:  921 468  547

Brattvoll  Platå  18

4658  Tveit

Rolle:  Styreleder

Under  konkursbehandling
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Roller  i tidligere  konkurser:

Reiersen  Bygg  AS

Org.nr.:  921 046 359

Ryensveien  20

4658  Tveit

Rolle:  Styremedlem

Avslutningsdato  for  konlcurs:  26.01.2021

Ingen  registrerte  karantener.

Ansatte:

I følge  Brønnøysund  har  selskapet  ingen  ansatte.

Leieforholdet:

Intet  leieforhold.

VI.  Konkursdebitors  økonomiske  virksomhet:

1.  SRådgivningASblestiftetden18.02.2019.

Selskapet  har  drevet  med  bedriftsrådgivning  og annen  adrninistrativ  rådgivning

Forretningsadressen  er Brattvoll  Platå,  4658  Tveit.

2. Panteforhold/andre  tinglyste  forhold:

Det  er ikke  registrert  noen  pante-  eller  andre  tinglyste  forhold.
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B.  Regnskapstall  -  omsetning:

1.  Regnskapene  ble  ført  i DNB  Regnskap.

Ved  henvendelse  til  DNB  Regnskap  fikk  man  denne  tilbakemeldingen:

«Hei,

Den  gamle  versjonen  av DNB  Regnskap  som  firmaet  må  ha brukt  i2019  ble

avviklet  den 31.12.2021.  Hele  systemet  ble  da lagt  ned  og alle  data  ble  slettet.

Det  er ikke  mulig  å gjenopprette/hente  inn  disse  dataene.

Vennlig  hilsen

Sølvi  Kristoffersen

Bedriftskonsulenti DNB Regnskap

DNB  Bank  ASA»

Det  har derfor  ikke  vært  mulig  å innhente  regnskapsopplysninger.  Selskapet

hadde  imidlertid  nærmest  ingen  drift  og når  coronapandemien  inntrådte  i mars

2020  ble  driften  helt  innstilt.

Insolvenstidspunkt:

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

Insuffisiens  betyr  at verdien  av aktiva  er rnindre  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  er insolvent  eller

ikke.

1:\Advisor\dok\20221\19380SB4L17TA.doc Side  5 av 1l



j!!!\99T i'
Det  har omtrent  ikke  vært  drift  i selskapet  og de krav  som er anmeldt  er høyst

unødvendige,  idet  de refererer  seg til forsinkelsesgebyr  etter regnskapsloven

med  kr 61 808 (ikke  innsendte  årsregnskap  mv. til  regnskapsregisteret).  Dette

kunne  klarligvis  ha vært  unngått.  Det  samme  hva angår  krav  nr. 2, som dreier

seg om  gebyr  og tvangsmulkt  for  ikke  å ha innsendt  aksjonærmelding  på ca.  kr

132 000.

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

aksjelovens  regler  i kapittel  16-1 mv.  Hadde  dette blitt  gjo'rt,  ville  man  ikke  fatt

verken  forsinkelsesgebyr  eller  tvangsmulkt  for  å ikke  ha  sendt  inn

aksjonærmelding.  Det  ville  da ikke  ha vært  krav  i boet.

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 som registeret  kan

godkjeru'ie,  innen  den  fristen  som  registeret  har  kuru'igjort.

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:

Boets  aktiva.

Registrering  av boet  er foretatt  av Jostein  Mellemstrand  den 01.10.2021.
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Advokat  Øystein  Vikstøl
Puslbuks  737
4666 Kristiansand

REGISTRERING  I TVANGSOPPLØSNmGSBO  NR.:  21-088695KON-TAGD/I'KRI:

s pJa:+arva  AS,  BRATTVOLL  pthaK  4658 TVBIT  (ORG.  NR.:  922 329 214).

Etker anmodning  er det blitt  avlioldt  registrering  i ovennevnte  konkursbo.

Regisire*gen  ble holdt  torsdag  30. 8eptetnber  2021 M. 11. 30 på konkursforetakets  foiretningsadressei
BrattvOu  Platå 18, 4658 Tveit,  med slyreleder,  SteinMagne  Schankei  tU stede.
Konkursforetakets  fonetningsadresse,  er identisk  med styteleders  bopeladresse.

Styreleder  opplyser  at det ikke  har  vært aktivitet  i konkursforetaket  siden sommeren  2020.

J(@foretaket  har ikke  ansatke, og har heller  intet  ekstemt  etab]at  leieforhold.  Den  totale

omsetningen  i konkursforetaket  frn  start til  oppløsniiig  har  vært +/- h.  60 ooo,oo.

Styreleder  oppgir  intet  driftstilbehør  eller  andre eiendeler  lil  regislre"ng.

Konhirsforetaket  har i)dce hatt ekstem  regnskapsforbindelse.

Registremgen  er supplert  med  uthentLng  av opplysninger  fra tiliengelige  offentlige  registre.

ffilge  Det Sentmle  Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikke  regish'ert  som eier  av motorkjøretøy.

Følgende  konto  i DNB  Bank  ASA  er registrert,  saldi:i pr. dato:

15621  05949Bedaskonto  kr.  38,32

Styreleder,  SteinMagne  Schanke, oppgiringen  utestående fordringertil  registrering.

Utover  dei marginale  beløpet  innestående  på foretakeks bedriftskonto,  har undertegnede  ikke  påvist

verdier  til  registrenng  i tvangsoppløsningsboei

Vedlegg:  Faktura

Boets  konto

Pr. d.d. står det kr. 28 540,32,- på boets konto, hvilket  refererer  seg til oppgjør

konto.

Staten  som  rekvirent  garanterer  for  omkostninger  med  inntil  kr  59 950,-.
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Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyrets  salærer.

2,  Omstøtelige  forhold:

Omstøtelige  forhold  er ikke  avdekket.

3, Boets  gjeld:

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

Det  er foreløpig  2 anmeldt  krav  i boet  på  til  sammen  kr.  194  344,-.

Kravene  er som  følger:

4.  Regnskap  - salærforslag:

Under  forutsetning  av at bobehandlingen  innstilles  etter  konkursloven  Fg 135  oppstilles

slikt  regnskap  for  boet:

FordringeriAgdertingretts  konkursbo  nr. 21-088695KON-TAGD/TKRI

S Rådgivning  AS

lNr. iNavn iPantesikret iPrioritertklassell jPrioritertklassel jUprioritert lEtterprioritert ISum
I  Skatteetaten  kr  2996,00  kr  130540,00  kr

2 Statensinnkrevingssentral  kr  61808,00kr

133  536,00

61 808,00

Totalsum  kr  - kr
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I Aktiva  (Brutto)

l.  Oppgjør  konto

2. Mellomværende

3. Mellomværende

Totalt laa

ADpQ9'; i

38,-

21 000,-

lO 500,-

31538,-

II Passiva  -  Massekrav

Gebyr  tingretten

Garantipolise

Salær  advokat  Vikstøl

MVA  av pkt.  3

Borevisors  salær

MVA  av pkt.  5

Meljo

MVA  av pkt.  7

14 987,-

1 150,-

52 700,-

13 175,-

lOOO,-

250,-

2 398,-

600,-

Totalt  kr  86260,-

Hvorav  kr  2 998 (Meljo)  er betalt.

Hvilket  gir  en underdekning  i boet  med  kr  54 722,-,  som  må  bli  å dekkes  av staten

(tvangsoppløsning).

III Salærforslag

Det  er medgått  ca. 31 timer  av kr 1700,-,  jf.  vedlagte  timeliste.

Salær  bostyrer

Mva.  av  bostyrers  salær

Salær  borevisor  u/MVA

MVA  av  borevisors  salær

Totalt kr

52 700,-

13 175,-

1000,-

250,-

67 125,-
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IV Hvilket  gir  følgende  uttellingsliste:

Kristiansand  tingrett,  gebyr

Bostyrers  salær,  inkl.  MVA

Bostyrergarantipolise

Borevisors  salær,  inkl.  MVA

Meljo  verdisikring,  inkl.  MVA

Sum

Hvorav  kr  2 998 (Meljo)  er betalt.

14 987,-

65 875,-

l 150,-

1250,-

2998,-

86 260,-

Boets  konto

Staten  (tvangsoppløsning)

Totalt kr

31 538,-

54 722,-

86 260,-

IX.  Straffbare  forhold:

Straffbare  forhold  er ikke  avdekket.

X.  Karantenebetingende  forhold:

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

konkurskarantene  av  skifteretten  dersom

l) 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 vedkommende  på gnunn  av uforsvarlig  foretningsførsel  er

uskikket  til  å stifte  et nytt  selskap  eller  å være  styremedlem  eller  daglig  leder

(adrninistrerende  direktør)  i et selskap.
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Ved  avgjørelsen  skal det legges  vekt  på om det under  hensyn  til  skyldnerens

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

Karantene  anbefales  ikke  i dette  boet.

X.  Frist  for  merknader

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  samme  frist  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  økonomiske

virksornhet  etter  hans viten  er riktig  og uttømmende.

/'  Kristiansand.  16.08.2022

Vikstøl

Borevisor

Kjell  Arnvard
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