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Avsagt:

Sak  nr.:

Dommer:

Saken  gjelder:

AGDER  TINGRF,TT

og."tz.:zoz"t

21 -085525KON-T  AGD/TKRI

Tingrettsdommer  Elin Moseidjord

Innstilling  av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

Austad,  Thomas  Andre,  hans  konkursbo

Ingen begrensninger  i adgangen til offentlig giengivelse



Til  steee: Kun  retten.

Dommeren  hadde  sakens dokumenter  i hende, herunder  sluttinnberetning,  regnskap

og salærforslag,  datert  25.11.2021,  som er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med

frist  for  merknader  innen  09.11.2021.

Det  er e innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret  har foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  F§ 135,

Kreditcrene  er underrettet  om at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  det ikke  stilles

sikkerh.'t.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om sikkerhetsstillelse.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas tilstrekkelig

gjennomgått.

Retten  avsa deretter  slik

KJENNF,LSF,

Ved  kjennelse  av 23.07.2021  åpnet Agder  tingrett  konkurs  i Thomas  Andre  Austad,

født  29.11.1984,  innehaver  av enkeltforetaket  Austad  Subsea Services,  org.nr.:

925 09E 882. Grunnlaget  er begiæring  fra Staten  v/ Skatteetaten  vedrørende  skyldig

merverdiavgift,  tilleggsskatt,  restskatt,  forskuddsskatt  og gebyrer.

Fristdag:  15.06.2021.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.

Statsau$orisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.

konkursloven  § 90 tredje  ledd,  i skiftesamling  den 31.08.2021,

Det  er 81 anmeldte  krav  i boet  på kr  2 581 996,28,-.
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I tillegg  kommer  boomkostninger

Pr. konkursåpning  var det ifølge  Brønnøysund  ingen  ansatte  i selskapet.

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

Konkursboet  er merverdiavgiftspliktig  og Staten vil  således dekke merverdiavgiften

av bostyrets  salærer.

Boets midler  er utilstrekkelige  til fortsatt  bobehandling,  og kreditorene  er varslet  om

at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom ingen stiller  sikkerhet.  Det er ikke  gitt

tilsagn  :am sikkerhetsstillelse.

Godtgiørelsen  til bostyrer advokat Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr 36 000,- med

tillegg  av merverdiavgift  kr 9 ooo,-, totalt  kr 45 ooo,-.

Godtgjørelsen  til  borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt til  kr 1000,-  med tillegg  av

merverdiavgift  kr 250,-, totalt  kr. 1250,-.

Rettens  gebyr på kr 14 987,- og kr 38 150,- av bostyrets  salær/utgifter  dekkes av

skatteetaten  med totalt  kr 53 137,- (rekvirentansvaret).

Retten  har intet  å bemerke  til  salærforslaget  og  fastsetter  godtgjørelsen  isamsvar  med

dette.

Til  sist besluttet  retten at ankefrist  løper  irettsferien,  jf.  domstolloven  § 140, 3.1edd.

SLUTNING

1. Konkursbo  nr.: 21-085525KON-TAGD/TKRI,  Thomas  Andre  Austad,  født

29,11.1984,  innstilles  etterkonkurslovens  § 135.

2, Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes til i alt kr 36

coo,-, med tillegg  av merverdiavgifi  kr 9 ooo,-, totalt  kr  45 ooo,-.

3. Godtgiørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKjellArnvard,fastsettestili

alt kr l ooo,-, med tillegg  av merverdiavgift  kr 250,-, totalt  kr 1250,-.
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4. Rettensgebyrpåkrl4987,-ogkr38150,-avbostyretssalær/utgifter(totaltkr

53 137,-)  dekkes  av skatteetaten  som  rekvirentansvarlig.

5, Ankefristen  løper  i rettsferien,  jf.  domstolloven  § 140, 3.1edd,

Kjennelgen  meddeles  bostyreren  som  forutsettes  å underrette  skyldneren,
konkursrekvirenten  og eventuelle  fordringshavere  som  har  reist  innsigelse  mot  at
behandlingen  innstilles.
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