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KONKURSBO NR. 22-067138KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: NARIN FRISØR AS, ORG. NR.  926 310 712 – 

SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP     
 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-067138KON-TAGD/TKRI, sendes via Aktørportalen 

 2. Konkursdebitor v/Mehdi Fayazi 

 Skatteetaten 

3. Sendes via Altinn/bosiden til:  

 Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret 

 Kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden.  

4. Øvrige kreditorer som har meldt krav i boet, blir underrettet om at slutt-

innberetningen er lagt ut på www.senum.no og kan lastes ned derfra, samt at de 

som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. 
 

II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 
 
1. Narin Frisør AS. Aksjeselskap.   

2. Forretningsadresse: Skippergata 47, 4611 Kristiansand.  

 Annen aktuell adresse: Hellemyrdalen 1, 4628 Kristiansand.  

 Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 926 310 712.   

4. Bransje: Frisør.      
 
III. Konkursen: 
   
1. Agder tingrett åpnet konkurs 18. mai 2022 kl. 09.05.  

2. Grunnlaget er konkursbegjæring fra Skatteetaten. 

3. Fristdag: 6. mai 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 22. juni 2022. 

 
www.advfellesskapet.no  
 
Advokatene MNA i kontorfellesskap: 
 
Bjørn Hübert Senum  
Åse Johnsen Drabløs 
Lars Faye Ree 
Øystein Vikstøl 
Eirik Glad Balchen 
Marius André Stokke   
Bjørge Usterud Tveito  
Fredrik Engenes 
  
Ansatt advokat Eivind Nordby Johnsen 
 

 
 
 

 
 

Advokat MNA 

BJØRN HÜBERT SENUM 
www.senum.no 
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IV. Bobestyrelsen: 

 

1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 

4666 Kristiansand, telefon 38 17 89 40, e-post bhs@senum.no.   

2. Revisor: Borevisor er ikke oppnevnt.  

3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er ikke oppnevnt.    

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 12.10.2020, registrert i Foretaksregisteret 30.12.2020. 

   

2. Aksjekapital kr 30 000, meldt fullt innbetalt.  

       

3.  4. Stifter av selskapet – aksjeeier som har minst 20 % av aksjene:  

 Mehdi Fayazi, Setesdalsveien 66, 4617 Kristiansand – 100 %.   

 

5. Daglig leder:  

 Mehdi Fayazi, f. 281089, Setesdalsveien 66, 4617 Kristiansand.   

 

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Mehdi Fayazi, f. 281089, Setesdalsveien 66, 4617 Kristiansand.   

 

7. Revisor:  

 Ingen. Ved stiftelsen ble det besluttet at foretakets årsregnskap ikke skal 

revideres.   

 

8. Regnskapsfører:  

 Multi Regnskap AS, org. nr. 950 428 643, Fiskåveien 4, 4621 Kristiansand.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  
 
 Mehdi Fayazi er ikke registrert med roller i tidligere konkurser eller i andre 

foretak.  

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 12.10.2020 med vedtektsfestet formål: «Frisørtjenester og 

salg av tilhørende produkter».  
 

 Virksomheten ble drevet fra leide lokaler i Skippergata 47, 4611 Kristiansand. 

Det er opplyst at aktiviteten her opphørte i desember 2021.  
 

 I februar 2022 flyttet virksomheten til leide lokaler i Hellemyrdalen 1, 4628 

Kristiansand. 
 

 Mehdi Fayazi opplyser at han har vært eneste ansatte.  

mailto:bhs@senum.no
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2.  Det er fremlagt et regnskap for 2021, som skal være ført til oktober/november, 

men som også omfatter inntekter i november og desember. Den 23.11.2021 

gikk regnskapsfører til oppsigelse av kundeforholdet.  

 

3. Mehdi Fayazi har opplyst at det var vanskelig å komme ordentlig i gang med 

virksomheten etter flyttingen til Hellemyrdalen 1, slik at det ikke har vært noen 

særlig aktivitet i 2022.  

 

 Da konkursen ble åpnet, hadde huseier allerede inngått avtale med ny leietaker 

som skulle overta lokalene.  

 

4.  Selskapet står med skyldig forskuddstrekk kr 78 286, som ikke står på 

skattetrekkskonto. Videre fremgår det av Skatteetatens fordringsanmeldelser at 

det er gitt tvangsmulkt for manglende mva-meldinger fra 5. termin 2021, 

tvangsmulkt etter a-opplysningsloven og tvangsmulkt pga. manglende 

Aksjonærmelding.  

  

 Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle 

krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og register-

lovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  
 
 Styreleder har selv opplyst at han startet opp virksomheten med mangelfull 

kunnskap om regelverket, og at han ble overrasket over hvordan regnskapsfører 

måtte sette opp regnskapene. Han har i denne forbindelse fremholdt at det som 

regnskapsfører har ført og innberettet som lønn, er mye mer enn det han reelt 

sett har kunnet ta ut. Bostyrer bemerker at det for så vidt er illustrerende når 

regnskapsfører i e-post til styreleder av 23.11.2021 bl.a. skriver: «Når man 

driver AS slik som du gjør, og har omsetning, samt lønn, så er det lovpålagt å 

betale mva for omsetning, samt skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det 

offentlige. Dette er noe vi ikke kan unnlate å innrapportere.» 
 
 Generelt antas problemet å ha vært manglende omsetning, og da spesielt etter 

flyttingen til Hellemyrdalen 1, samt at selskapet kom på etterskudd med 

betaling til Skatteetaten – og også forverret selskapets økonomiske situasjon 

ved å pådra seg gebyrer og tvangsmulkter for unnlatt levering av Aksjonær-

melding, for unnlatt levering av mva-oppgaver etter at regnskapsfører var 

fratrådt, samt etter a-opplysningsloven. 

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 
 
 2021 (første driftsår): 
 

 Årsregnskap er ikke utarbeidet.  

 Regnskapstallene som er fremlagt, omfatter inntekter t.o.m. desember, men er 

ellers opplyst å være ført til oktober/november.  
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 Driftsinntekter kr 361 202, driftsresultat (underskudd) kr – 532 099, 

 årsresultat (underskudd) kr – 532 218.  
 
 Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr 55 193, 

 sum gjeld kr 557 411,  

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 502 218 (aksjekapital kr 30 000).  
 
 Lønn er ført med kr 533 333, pluss beregnede feriepenger og arbeidsgiver-

avgift, totalt kr 681 557.   

 

3. 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. 
 
 Ut fra regnskapstallene ble selskapet insuffisient i oktober 2021, men det hadde 

sammenheng med at lønnskostnadene i sin helhet er ført på denne måneden. 

Mht. det andre kravet som må være oppfylt for at insolvens skal foreligge – 

illikviditet – bemerkes at kravene i boet – i den utstrekning de opplyser noe om 

forfallstidspunkt – i hovedsak er fra høsten 2021 og nyere (2022). Skatteetaten 

avholdt utleggsforretning 02.03.2022 uten å finne noe til utlegg.  
 
 Det må antas at selskapet rent faktisk var insolvent (insuffisient og illikvid) da 

driften i Skippergata opphørte i desember 2021, eller senest ved årsskiftet 

2021/2022.  

 

4.  Største antall ansatte: 1.  

 

VII. Boets stilling og status:   

A. 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen.  

 

 Det som ble påvist av driftstilbehør og varelager, antas å være av minimal verdi 

for boet. Selv om det ikke var pant i eiendelene, utgjorde de ingen nettoverdi 

for boet pga. kostnadene ved salg og fjerning fra lokalene.  

 

 Det følger av konkursloven § 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve 

konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. 

Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til 

skyldneren om at eiendelen er abandonert.  

 

 Bostyrer har derfor den 3. juni 2022 besluttet å abandonere driftstilbehør og 

varelager.  
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 Det ble opplyst at utleier allerede hadde inngått avtale med ny leietaker for 

lokalene i Hellemyrdalen 1. Bostyrer har for sikkerhets skyld meddelt utleier 

den 30. mai 2022 at boet ikke trer inn i noe leieforhold, jfr. dekningsloven 

§ 7-10. Leieforholdet i Skippergata 47 er bekreftet avsluttet tidligere.  

 

 Selskapets driftskonto i SpareBank 1 SR-Bank ASA er avsluttet og overført til 

boet med kr 552,47.  

 

 Det er ikke påvist andre aktiva i boet, bortsett fra et lite rentebeløp opptjent på 

boets konto.   

  

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret, og 

det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for inngående merverdiavgift, 

herunder merverdiavgiften av bostyrers salær. 

 

 Skatteetaten garanterer for boomkostninger med inntil kr 61 150 (50 ganger 

rettsgebyret). 

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Bobehandlingen har ikke påvist forhold som har gitt grunnlag for krav om 

omstøtelse etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i 

dekningsloven.  

 

5. Boets gjeld: 

 

 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 22.06.2022. 

 Oppdatert liste over kravene, innstillingsliste nr. 2, vedlegges.  

 

 Sum meldte krav    kr 340 796,13 

 Herav pantesikret    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II    kr 96 286,00 

   

 Kravene som er meldt med prioritet klasse II, er skyldig forskuddstrekk med 

kr 78 286 og merverdiavgift kr 18 000.  

 

 Lønnskrav:  

  

 Boet har gått til oppsigelse av Mehdi Fayazi og har meddelt ham at han ikke vil 

kunne få dekket noe fra NAV Lønnsgaranti, da han har vært eneaksjonær.  

 

 Det er opplyst at det ikke har vært andre ansatte, og det legges derfor til grunn 

at det ikke foreligger krav på lønn/feriepenger som kan kreves dekket av NAV 

Lønnsgaranti. 
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B. 

1. Regnskap - salærforslag: 

 

 I skiftesamlingen 23.06.2022 opplyste styreleder at det kunne være aktuelt at 

han gjorde opp selskapets gjeld og begjærte boet tilbakelevert. Retten satte frist 

for oppgjør/tilbakelevering av boet til 31.08.2022. Tilbakelevering er ikke 

begjært, og oppgjør er ikke foretatt.  

 

 Som varslet i kreditorrundskriv av 24.06.2022 foreslås det derfor at bobehand-

lingen innstilles etter konkursloven § 135.  

  

 Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter § 135, oppstilles slikt 

regnskap for boet:   

 

I. Aktiva: 
  

1. Avsluttet konto SpareBank 1 SR-Bank 
 

 kr          552,47  

2. Renter på boets konto 
 

 kr              1,53  
 

Sum brutto aktiva 
 

 kr          554,00  
    

II. Passiva - massekrav: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr       4 892,00  

2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær  kr    55 507,00  
 

 

25 % mva. av ovenstående  kr    13 877,00  
 

 

Merverdiavgift av salær refunderes  kr   -13 877,00   kr     55 507,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr       1 305,00  
 

Sum massekrav 
 

 kr     61 704,00  
    

 

Underdekning 
 

 kr    -61 150,00  
 

Dekkes av Skatteetaten 
  

    

III. Salærforslag 
  

 

Salærforslag ekskl. mva., medgått tid ca. 47 timer  kr     55 507,00   
25 % merverdiavgift 

 
 kr     13 877,00  

 
Salærforslag inkl. mva. 

 
 kr     69 384,00  

    

IV. Uttellingsliste: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr       4 892,00  

2. Adv. Bjørn Hübert Senum, inkl. mva. 
 

 kr     69 384,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr       1 305,00  
 

Til sammen 
 

 kr     75 581,00  
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1. Innestående på boets konto 
 

 kr          554,00  

2. Dekkes av Skatteetaten 
 

 kr     61 150,00  

3. Merverdiavgift refunderes 
 

 kr     13 877,00  
 

Sum 
 

 kr     75 581,00  

 
 I anledning salærforslaget vedlegges timeliste til tingretten. Det foreslåtte salær til bostyrer er 

begrenset ut fra de tilgjengelige midler i boet.  

 

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1. Dekningsmuligheter:  

 

 Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne.  

 

 Ved bostyrers rundskriv av 24.06.2022 er kreditorene forespurt om sikkerhets-

stillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling.  

 Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 31.08 2022 kl. 15.00.  

 

 Kreditorene er samtidig underrettet om at bobehandlingen må påregnes innstilt 

etter konkursloven § 135 hvis ikke det stilles sikkerhet. 

 Det er imidlertid ikke gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse.  

 

2.4. Det foretas ingen fordringsprøving.  

 

6. Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne, som derfor 

selv må ta de nødvendige skritt med sikte på eventuell tvangsinndrivelse av sine 

tilgodehavender hos debitor.  

 

 Foreldelse er avbrutt ved at krav ble meldt i boet. Når fordringen ikke prøves, 

varer virkningen av dette fristavbrudd i 1 år regnet fra nærværende slutt-

innberetnings datering, jfr. foreldelseslovens § 22 nr. 2. 

 

 Narin Frisør AS blir slettet i Foretaksregisteret når konkursboet avsluttes.  

 

IX. Straffbare forhold: 

 

1. Det har vært drevet virksomhet en periode uten at det er ført regnskap, men 

samtidig må det antas at det har vært en forholdsvis beskjeden omsetning i 

denne perioden. Ut fra foreliggende retningslinjer antas det at regnskaps-

overtredelsene i seg selv ikke gir grunnlag for politianmeldelse.   

 

Det er skyldig forskuddstrekk med kr 78 286, som ikke står på skattetrekks-

konto. Det forutsettes at Skatteetaten selv tar stilling til om dette forhold gir 

grunnlag for videre forfølgning.  
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X. Karantenebetingende  forhold:

Etter  en samlet  vurdering  frernrnes  det ikke  forslag  om konkurskarantene

XI. Frist  for  merØa'iader:

Eventuelle  merknader  til  innholdet  av nærværende  sluttinnberetning  må være

bostyrer  i hende  innen  22. september  2022  kl.  15.00.  Eventuelle  merknader  til

salærforslaget  må være  bostyrer  i hende  innen  sarnme  frist.

Innen  samme  frist  oppfordres  debitor  v/styreleder  Mehdi  Fayazi  til å under-

skrive  og returnere  vedlagte  erkIæmg  i h.t. konkursloven  § 120  om  at

opplysningene  i denne  sluttinnberetning  om  konkursdebitors  økonomiske

virksomhet  etter  hans vitende  er riktige  og uttømmende.  Dersom  han mener  at

noe av det som står i sluttinnberetningen  ikke  er korrekt,  oppfordres  han  til  å gi

tilleggskornrnentarer  på erklæringen  eller  på et eget skriv.

Kristiansand,  2. tember  2022



KONKURSBO NR. 22-067138KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: NARIN FRISØR AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 2

NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI.

1. Entelios AS 28 472,10kr           

Kundenr. 601852

Postboks 603

4606 Kristiansand

2. Hairconcept AS v/ 28 544,52kr           

Collectia AS

Sak nr. 385005

Storgaten 26

3126 Tønsberg

3. Digitale Medier 1881 AS v/ 5 841,46kr             

Modhi Norge AS

Saksnr. HFJ/59X5JK

Postboks 263 Skøyen

0213 Oslo

4. Intrum Capital AS v/ 1 670,59kr             

Intrum Obligations AS

Ref. 33273726

Postboks 7055

3007 Drammen

5. Intrum Capital AS v/ 1 677,26kr             

Intrum Obligations AS

Ref. 33403277

Postboks 7055

3007 Drammen

6. Intrum Capital AS v/ 1 668,52kr             

Intrum Obligations AS

Ref. 33533498

Postboks 7055

3007 Drammen

7. 180.NO Nummeropplysningen AS v/ 5 932,56kr             

Intrum AS

Ref. 32452826

Postboks 7055

3007 Drammen

8. 180.NO Nummeropplysningen AS v/ 9 718,69kr             

Intrum AS

Ref. 33154388

Postboks 7055

3007 Drammen

9. 180.NO Nummeropplysningen AS v/ 9 357,30kr             

Intrum AS

Ref. 33959652

Postboks 7055

3007 Drammen
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NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI.

10. Abas AS Kosmetikk Engros v/ 17 207,85kr           

Intrum AS

Ref. 32623381

Postboks 7055

3007 Drammen

11. Hairstore AS v/ 4 451,14kr             

Kredinor AS

Saksnr. 65347021

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

12. Utgår

13. Skatteetaten - Skatteinnkreving 145 926,00kr         78 286,00kr       

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

14. Telenor Norge AS v/ 7 687,98kr             

Intrum AS

Ref. 34030234

Postboks 7055

3007 Drammen

15. Utgår

16. Utgår

17. Utgår

18. Telenor Norge AS v/ 1 652,11kr             

Intrum AS

Ref. 33806279

Postboks 7055

3007 Drammen

19. Telenor Norge AS v/ 1 658,05kr             

Intrum AS

Ref. 33666693

Postboks 7055

3007 Drammen

20. Skatteetaten 69 330,00kr           18 000,00kr       

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Til sammen 340 796,13kr        -kr                   -kr                    -kr                  96 286,00kr      -kr                -kr                
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