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AGDER TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt:

Sak nr.:

Dommer:

Saken gjelder:

23.09.2022

22-067 1 3 B KO N -TAG D/T KR I

Tingrettsdommer Jostein Johan nessen

lnnstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven S 135

Narin Frisør AS, dets konkursbo

lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



Til stede Kun retten.

Dommeren hadde sakens dokumenter til stede, herunder sluttinnberetning og
regnskap med salærforslag av 2, september 2022, som er sendt til kreditorene og
konkursdebitor med frist for merknader innen 22. september 2022kL.
15.00.

Det er ikke innkommet merknader innen fristen.

Bostyrer har foreslått at bobehandlingen innstilles etter konkursloven $ 135

Kreditorene er underrettet om at bobehandlingen vil bli innstilt hvis ikke det stilles
sikkerhet. Det er imidlertid ikke gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse.

Retten avsa deretter slik

kjennelse:

Etter konkursbegjæring fra Skatteetaten åpnet Agder tingrett den 18. mai 2022
konkurs hos Narin Frisør AS, org. nr,926 310 712. Fristdag: 6. mai2022.

Advokat Bjørn Hiibert Senum er oppnevnt som bostyrer. Kreditorutvalg og
borevisor er ikke oppnevnt.

Det er anmeldt krav i boet på kr 340 796.
I tillegg kommer boomkostningene.

Boets aktiva utgjør kr 554

Boets midler er åpenbart utilstrekkelige til fortsatt bobehandling, og kreditorene er
varslet om at bobehandlingen vil bli innstilt hvis ingen stiller sikkerhet. Det er ikke
gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse.

Bobehandlingen blir derfor å innstille etter konkursloven $ 135

Bostyrers salær er foreslått satt til kr 55 507, med tillegg av 25 %o merverdiavgift kr
13 877, sum salær kr 69 384 inkl. mva.

Retten har intet å bemerke til salærforslaget og fastsetter bostyrers godtgjørelse i
samsvar med dette.

Skatteetaten dekker k 61 150 av boomkostningene.
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Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til
grunn at boet vil fi fradrag for merverdiavgiften av bostyrers salær som inngående
avgift.

Slutning:

Konkursbo nr. 22-067 13 8KON-TAGD/TKRI, Narin Frisør AS, org.
rr.926 3I0112, innstilles etter konkursloven g 135.

Bostyrer advokat Bjørn Hi.ibert Senum tilkjennes et salær stort kr 55 507, med
tillegg av 25 oÅ merverdiavgift kr 13 877, sum salær l<r 69 384 inkl. mva.

3. Skatteetaten dekker kr 61 150 av boomkostningene.

Jostein Johannessen

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