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KONKURSBO NR. 22-048720KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: NORKOS ENTREPRENØR AS, ORG. NR. 918 672 184 

SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP     
 
I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-048720KON-TAGD/TKRI; sendes via Aktørportalen 

2. Konkursdebitor v/Jarl Andersen Rippel og Nikolai Fjeldal Martinsen 

 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. Norkos Entreprenør AS. Aksjeselskap.   

2. Forretningsadresse: Rigetjønnveien 18, 4626 Kristiansand.  

 Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 918 672 184.   

4. Bransje: Entreprenørvirksomhet.      
 
III. Konkursen: 
   
1. Agder tingrett åpnet konkurs 9. juni 2022 kl. 09.45.  

2. Grunnlaget er konkursbegjæring fra Skatteetaten. 

3. Fristdag: 30. mars 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 18. juli 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 
Eivind Nordby Johnsen 
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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 01.01.2017, registrert i Foretaksregisteret 07.03.2017. 

 Selskapet ble stiftet med foretaksnavnet Fjords Media AS. Nytt foretaksnavn 

Norkos Entreprenør AS ble registrert 01.02.2019.  

   

2. Aksjekapital kr 60 000, meldt fullt innbetalt. Opprinnelig aksjekapital 

kr 30 000, forhøyelse til kr 60 000 registrert 08.09.2020. 

       

3.  4. Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene:  

 Fjeldal AS, org. nr. 916 895 720 – 100 %.  

 Aksjene i Fjeldal AS eies av:  

 Jarl Andersen Rippel – 60 % 

 Sindre Bruskeland – 20 % 

 Nikolai Fjeldal Martinsen – 20 % 

 

5. Daglig leder:  

 Jarl Andersen Rippel, f. 211079, Geiteråsen 26, 4640 Søgne. 

 Han har vært daglig leder siden 02.06.2020.  

 

 Tidligere daglig leder, mens selskapet fortsatt het Fjords Media AS, Casper 

Pajuniemi Lehland, fratrådte 20.11.2017, og i den mellomliggende periode 

hadde selskapet ikke daglig leder.  

 

6. Styre:  

 Styreleder:   

 Jarl Andersen Rippel, f. 211079, Geiteråsen 26, 4640 Søgne. 

 Han har vært styreleder fra 14.11.2019.  

  

 Styremedlem:  

 Nikolai Fjeldal Martinsen, f. 231187, Rådhusgata 4, 4611 Kristiansand. 

 Han har vært styremedlem fra 14.11.2019. 

 

 Tidligere styremedlem:  

 Sindre Bruskeland fra 14.11.2019 til 15.12.2021, da han fratrådte.  

 

7. Revisor:  

 Deloitte AS, org. nr. 980 211 282, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo, 

fratrådt 10.12.2021.  

mailto:bhs@senum.no
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8. Regnskapsfører:  

 Xact Regnskap AS, org. nr. 921 836 929 (tidl. Foretaksnavn Moment Regnskap 

AS), Nedre Lunds vei 1, 4630 Kristiansand.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

 Daglig leder og styreleder Jarl Andersen Rippel er registrert med følgende 

roller i andre konkurser:  
 
 918 689 664 Norkos Bygg AS, styreleder – konkursen avsluttet 15.02.2022. 

 918 502 602 Jad AS, styreleder (fratrådt) – konkursen avsluttet 05.04.2022. 

 921 343 612 Norkos Rør AS, styremedlem – konkurs åpnet 01.07.2022, bo nr. 

22-096534KON-TAGD/TKRI, bostyrer advokat Thor-Erik Andersen.    

  

 Jarl Andersen Rippel er registrert med følgende roller i andre foretak:  
  
 916 895 720 Fjeldal AS, styreleder. 

 927 610 302 Strand Stål AS, daglig leder og styremedlem. 

 927 610 973 Strand Håndverk AS, styremedlem.  

  

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 01.01.2017 med foretaksnavnet Fjords Media AS og med 

vedtektsfestet formål: «Tilby tjenester innen medieproduksjon, markedsføring 

og grafisk design».  

 

 01.02.2019 (vedtektsdato 01.12.2018) ble det registrert nye vedtekter, nytt 

foretaksnavn Norkos Entreprenør AS, og nytt vedtektsfestet formål: «Å drive 

bygg- og entreprenørvirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper i samme 

eller beslektede bransjer.»  

 

2.  Årsregnskap t.o.m. 2019 er sendt Regnskapsregisteret.  

 

 Regnskapsfører har opplyst at regnskapene er ført fram til våren 2021 (og 

lønnsregnskap t.o.m. juni 2021), men at det ikke er utarbeidet årsregnskap for 

2020 (og naturligvis heller ikke for 2021). Regnskapsfører fratrådte sommeren 

2021.  

 

 Jarl Andersen Rippel opplyser at det er ført noe regnskap etter at regnskapsfører 

fratrådte, men det er ikke ført noe for 2022, og at det kun er levert 0-oppgaver 

merverdiavgift.    

 

3. Det er opplyst at driften i selskapet opphørte i juli 2021, men at man deretter 

har holdt liv i selskapet på grunn av et erstatningskrav mot to av ledelses-

personene i Egda Eiendom AS, org. nr. 985 203 253, som ble tatt under 

konkursbehandling 16.12.2019.  
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 Stevning fra Norkos Entreprenør AS v/advokat Krabberød v/adv.flm. Launes er 

datert 08.09.2021 – Agder tingretts sak nr. 21-125231TVI-TAGD/TKRI. 

Kravet er på kr 2 505 724 pluss renter, og aksjeloven § 17-1 er anført som 

grunnlag for kravet. De saksøkte har nedlagt påstand om frifinnelse og 

tilkjennelse av sakskostnader. 

 

 Rettssaken var opprinnelig berammet til april 2022, deretter utsatt til mai – og 

så til 23. – 24. august 2022. Pga. konkursåpningen ble saken stanset ved ting-

rettens kjennelse 16.06.2022.  

 

 I første skiftesamling 16.08.2022 ble det besluttet at konkursboet ikke skal tre 

inn i og fortsette den verserende rettsaken.  

 

4.  Kravet fra Skatteetaten omfatter bl.a. tvangsmulkt merverdiavgift, tvangsmulkt 

skattemelding og tvangsmulkt aksjonærmelding, samt gebyr og renter.  

  

 Videre bemerkes at Foretaksregisteret 14.02.2022 hadde kunngjort varsel om 

tvangsoppløsning pga. manglende revisor, samt 13.05.2022 varsel om tvangs-

oppløsning pga. manglende årsregnskap for 2020.  

 

 Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle 

krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og register-

lovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  

 

 Konkurs er åpnet pga. ubetalte beløp til Skatteetaten.  

 

 Ifølge Jarl Andersen Rippel var det på grunn av likviditetsproblemer at driften 

ble innstilt i juli 2021, og disse likviditetsproblemene hadde sammenheng både 

med covid-19 og med et betydelig tap (oppgitt til ca. 2,5 mill kr) på konkursen i 

Egda Eiendom AS.  

 

 Ved konkursåpningen verserte det rettssak mot to av ledelsespersonene i Egda 

Eiendom AS, som var saksøkt av Norkos Entreprenør AS etter aksjeloven 

§ 17-1 med krav kr 2 505 724 pluss renter.  

 

 Som følge av denne rettssaken ble konkursbegjæringen utsatt flere ganger. I 

rettsmøtet den 23. mai 2022 ble det i denne forbindelse bl.a. henvist til retts-

saken, som nå var utsatt til 23. – 24. august, og videre ble det protokollert: 

«Norkos vil få tilbakeført mva på ca kr. 500 000 dersom de tapsfører saken. De 

trenger ny regnskapsfører og revisor for å kunne klare å gjennomføre dette. 

For å kunne gjennomføre dette må de først skaffe til veie kr. 100 000 til for-

skuttering av betaling til regnskapsfører og revisor.» 
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 I neste rettsmøte den 9. juni 2022 møtte det ingen på vegne av Norkos Entre-

prenør AS, og konkurs ble åpnet. Det var ikke skaffet ny regnskapsfører og 

revisor.  

  

 Bostyrer bemerker at selskapet har pådratt seg unødige kostnader ved at det 

ikke ble sørget for levering av årsregnskap, skattemelding, melding til 

Aksjonærregisteret mv. Selv om man la ned selve driften, må slike formalia 

følges opp, så lenge man velger å holde liv i selskapet.  

 

B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

 

 2018: 

 

 Driftsinntekter kr 19 978, driftsresultat (underskudd) kr – 109 379, 

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 110 704,  

 årsresultat (underskudd) kr – 83 705. 

 Anleggsmidler kr 77 999 (herav utsatt skatt kr 26 999), omløpsmidler  

 kr 31 960, sum eiendeler kr 109 959, gjeld kr 175 683, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 65 724 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 2019: 

 

 Driftsinntekter kr 6 310 691, driftsresultat (overskudd) kr 493 887, 

 ordinært resultat før skattekostnad (overskudd) kr 355 921, 

 årsresultat (overskudd) kr 271 025.   

 Anleggsmidler kr 9 489 717, omløpsmidler kr 2 851 596,  

 sum eiendeler kr 12 341 313, sum gjeld kr 12 136 012, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 205 301 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Av anleggsmidlene er kr 5 627 047 langsiktig lån til nærstående selskap JKG 

Mur AS. Kr 3 021 001 er investeringer i datterselskap, herav kr 3 000 000 i 

JKG Mur AS, kr 1 i Norkos Bygg AS og kr 21 000 i Norkos Rør AS.  

 

 JKG Mur AS, org. nr. 813 307 782, ble tatt under konkursbehandling 

11.08.2020, bo nr. 20-111587KON-KISA/21, og bobehandlingen ble 

28.07.2021 innstilt pga. manglende midler, konkursloven § 135.  

 

 Som foran nevnt er det senere åpnet konkurs både i Norkos Bygg AS og 

Norkos Rør AS.  

 

 I notene til 2019-regnskapet opplyses det bl.a.:  

 

 I note 9, Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier, opplyses det at gjeld til 

kredittinstitusjoner utgjør kr 5 877 375, og at pantsatte eiendeler utgjør: Drifts-

midler kr 641 669, kundefordringer kr 1 978 000, sum kr 2 619 669.  
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 Videre opplyses det i note 9:  

 «Det foreligger også tilsvarende pant i datterselskapene Norkos Bygg AS, JKG 

Mur AS og Norkos Rør AS. Det foreligger covenants om at konsernets egen-

kapital minimum skal utgjøre 25% av konsernets totalbalanse. Det foreligger 

således brudd på covenants pr 31.12.2019.» 

 

 Note 10 Hendelser etter balansedato: 

 «Selskapet er kjent med at Covid-19 viruset vil gi driftsmessige og økonomiske 

utfordringer for selskapet i 2020, og er bevisste på å tilpasse seg forholdene. 

Ledelsen følger tett opp utviklingen av Covid-19 viruset, vurderer både nå-

værende og potensielle konsekvenser for selskapet. Selskapet følger løpende 

nasjonale myndigheters retningslinjer. Stor usikkerhet på tidspunkt for regn-

skapsavleggelse gjør at ledelsen ikke finner det mulig å estimere de finansielle 

konsekvensene av hendelsen.» 

 

 Note 11 Fortsatt drift:  

 «På grunn av den sterke driftsmessige og finansielle integrasjonen i konsernet 

vil det også være konsernets situasjon som påvirker usikkerheten i forut-

setningen om fortsatt drift og som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av dette 

årsregnskapet. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 

grunn. Selskapet har en anstrengt likviditet, men det er iverksatt tiltak for å 

bedre situasjonen.» 

  

 Årsregnskapet for 2019 er datert 29.05.2020. 

 

 Revisor har ingen merknader til årsregnskapet, men har følgende presisering: 

 «Vi vil presisere at bokført verdi for aksjeinvesteringen i og utlånet til JKG 

Mur AS avhenger av fremtidig inntjening i dette selskapet. Videre viser vi til 

omtale i note 11 som beskriver grunnlag for og evne til fortsatt drift. Vår 

konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.» 

 

 2020: 

 

 Det er ført regnskap i 2020, men det er ikke fremlagt revidert årsregnskap. 

Regnskapstallene viser:  

 

 Driftsinntekter kr 5 277 059, driftsresultat (underskudd) kr – 2 488 213, 

 årsresultat (underskudd) kr – 3 234 074.   

 Anleggsmidler kr 8 960 251, omløpsmidler kr 8 072 706,  

 sum eiendeler kr 17 032 958, sum gjeld kr 19 915 538, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 2 882 576 (aksjekapital kr 60 000).  

 

 Det er ikke helt samsvar mellom balansepostene i 2020-regnskapet og balanse-

postene i det reviderte 2019-regnskapet, men dette kan ikke sees å medføre 

noen vesentlig endring i selskapets stilling pr. 31.12.2020.  
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 2021: 

 

 Driftsinntekter kr 4 176 587, driftsresultat (overskudd) kr 1 461 664, 

 årsresultat (overskudd) kr 1 231 585.  

  

 Det er litt uklart hvor à jour 2021-regnskapet er, men det legges til grunn at alt 

av inntekter er ført.  

  

 2022: 

 

 Det er opplyst at det ikke er ført regnskap for 2022, men det har heller ikke 

vært noen drift/aktivitet i selskapet.  

  

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 regnskapene hadde selskapet positiv egenkapital pr. 31.12.2019, men i 

løpet av 2020 ble situasjonen drastisk forverret. I realiteten var selskapet 

allerede pr. 31.12.2019 i en insuffisiens-situasjon, dvs. at gjelden var høyere 

enn reell verdi av selskapets eiendeler.  

 

 Når det gjelder det andre kravet som må oppfylles for at insolvens skal 

foreligge – illikviditet – bemerkes at hovedtyngden av kravene hadde forfall i 

siste halvår 2021 (og nyere), men det er også en del eldre krav.  

 

 Det antas at insolvens (insuffisiens og illikviditet) må anses inntrådt i løpet av 

høsten 2021 og senest pr. 31.12.2021.  

 

4.  Største antall ansatte: 1. Ingen ansatte ved konkursåpningen.  

 

VII. Boets stilling og status:   

A. 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen.  

 

 DNB Bank ASA har 26.03.2019 tinglyst pant for kr 60 000 000 i varelager, 

driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt factoringavtale som 

omfatter hele næringsvirksomheten.  

 

 Banken har meldt krav i boet på til sammen kr 12 435 937 pluss renter.  
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 Ett av bankens krav, gjeldsbrevlån kr 1 263 202 + renter, er sikret i samsvar 

med lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, 

hvilket betyr at staten dekker 90 % av bankes tap pro rata. Ifølge regelverket 

skal banken melde statens regresskrav i boet. Kravene fra banken og staten har 

lik prioritet i konkursen.  

  

 Varelager og driftstilbehør befant seg ved konkursåpningen i et lagerlokale i 

Rigetjønnveien 18 der det også befinner seg en rekke gjenstander tilhørende 

Norkos Bygg AS og Norkos Rør AS.  

 

 Ifølge styreleder antas ca. 1/3-del av innholdet på lageret (verdimessig) å tilhøre 

Norkos Entreprenør AS (og tilsvarende ca. 1/3-del tilhørende Norkos Bygg AS 

og 1/3-del Norkos Rør AS).  

 

 Bankens pant i motorvogner og anleggsmaskiner omfatter to tilhengere med 

reg.nr. PV7575 og PU9063. Disse ble kjøpt ut fra JKG Mur AS konkursbo, 

men er ikke omregistrert og står derfor fortsatt på JKG Mur AS.  

 

 Verdien av varelager/driftstilbehør og tilhengerne utgjør langt mindre enn 

bankens pantesikrede krav.  

 

 Det er ikke påvist noen erholdelige utestående kundefordringer.  

 

 Det følger av konkursloven § 117 b at bostyrer kan beslutte å oppheve konkurs-

beslaget i eiendeler som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen 

gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at 

eiendelene er abandonert.  

  

 Bostyrer har den 27.06.2022 besluttet å abandonere pantsatt varelager, 

driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt utestående kunde-

fordringer omfattet av bankens factoringpant.  

 

 Abandoneringen er foretatt etter konkursloven § 117 b, dvs. at konkursbeslaget 

er opphevet i disse eiendelene.  

 

 Tilsvarende abandonering ble foretatt 09.11.2021 i konkursboet Norkos Bygg 

AS, der DNB har tilsvarende pant, og der det var samme bostyrer som i nær-

værende bo. Det antas at bostyrer i Norkos Rør AS også vil abandonere.  

 

 På skattetrekkskonto i DNB var det innestående kr 1 764,61. Det fremgår av 

fordringsanmeldelsen fra Skatteetaten – Skatteinnkreving at skyldig forskudds-

trekk utgjorde kr 1 763, og dette beløpet er derfor overført til Skatteetaten. 

Overskytende beløp har DNB motregnet, slik de forbeholdt seg i fordrings-

anmeldelsen.  
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 Rettssaken som ved konkursåpningen verserte mot to av ledelsespersonene i 

Egda Eiendom AS, ble det i første skiftesamling besluttet at boet ikke skulle gå 

videre med. Ingen har villet garantere for omkostningene ved saken, og etter 

bostyrers oppfatning ville det uansett garantistillelse vært tvilsomt om boet 

burde gått videre med denne saken.  

  

 Det er sett nærmere på spørsmålet om boet kunne tilføres midler (tilgodebeløp 

merverdiavgift) som følge av rettssaken som boet ikke har gått videre med, men 

det er konkludert med at det ikke er grunnlag for å gå videre med dette.  

 

 Sum aktiva i boet er derfor i utgangspunktet kr 0, men som det fremgår av 

nedenstående regnskap, er det opptjent kr 12 i renter på boets konto som følge 

av innbetalt forskudd på legalpantemidler.  

 

 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. 

 

 Legalpantemidler:  

 

 Forut for abandoneringsbeslutningen har DNB bekreftet at banken vil utbetale 

legalpant til boet i h.t. panteloven § 6-4. Legalpantet beregnes med 5 % av takst 

eller oppnådd salgssum eller i h.t. avtale mellom banken og boet.  

 

 Det er blitt enighet med banken om utbetaling av kr 7 500 i legalpant, og det 

foreslås at dette beløpet benyttes i sin helhet til dekning av nødvendige 

boomkostninger.  

 

 Garanti for boomkostninger:  

 

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

rettsgebyret). Som det fremgår av nedenstående regnskap, foreslås det at dette 

beløpet benyttes i sin helhet.  

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Det er 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 18.07.2022. 

  

 Det er meldt 22 krav, jfr. innstillingsliste nr. 3, som vedlegges.  
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 Sum meldte krav    kr 15 637 426,48 

 Herav pantesikret    kr 150 000,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II  (merverdiavgift) kr 41 250,00 

 

 Kr 150 000 av kravet fra DNB Bank ASA er oppført som pantesikret, ettersom 

det er denne summen boet har fått utbetalt 5 % legalpant av.    

 

 Lønnskrav:  

 Det var ingen ansatte ved konkursåpningen, og det er heller ikke påvist noen 

krav på lønn og/eller feriepenger som kan kreves dekket fra NAV Lønnsgaranti.  

 

6. Tvister:  

 

 Som foran nevnt, verserte det ved konkursåpningen en rettssak mot to av 

ledelsespersonene i Egda Eiendom AS, der Norkos Entreprenør AS krevde 

disse for kr 2 505 724 pluss renter etter aksjeloven § 17-1.  

 

 I skiftesamlingen 16.08.2022 ble det besluttet at boet ikke skal tre inn i og 

fortsette rettssaken.  

  

B. 

1. Regnskap - salærforslag: 

 

 Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkursloven § 135, 

oppstilles slikt regnskap for boet: 

 

I. Aktiva: 
  

1. Renter på boets konto 
 

 kr            12,00  
 

Sum brutto aktiva 
 

 kr            12,00  
    

II. Passiva - massekrav: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr       4 892,00  

2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær  kr    62 465,00  
 

 

25 % mva. av ovenstående  kr    15 616,00  
 

 

Merverdiavgift av salær refunderes  kr   -15 616,00   kr     62 465,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr       1 305,00  
 

Sum massekrav 
 

 kr     68 662,00  
    

 

Underdekning 
 

 kr    -68 650,00  
 

Dekkes av Skatteetaten 
 

 kr     61 150,00  
 

Dekkes av legalpant fra DNB 
 

 kr       7 500,00  



  Advokat MNA 
 BJØRN HÜBERT SENUM 
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III. Salærforslag 
  

 

Salærforslag ekskl. mva., medgått tid ca. 70 timer  kr     62 465,00   
25 % merverdiavgift 

 
 kr     15 616,00  

 
Salærforslag inkl. mva. 

 
 kr     78 081,00  

    

IV. Uttellingsliste: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr       4 892,00  

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

 kr     78 081,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr       1 305,00  
 

Til sammen 
 

 kr     84 278,00  
    

1. Innestående på boets konto inkl. innbet. legalpant  kr       7 512,00  

2. Dekkes av Skatteetaten 
 

 kr     61 150,00  

3. Merverdiavgift refunderes 
 

 kr     15 616,00  
 

Sum 
 

 kr     84 278,00  

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

tilpasset (redusert) til de tilgjengelige midler i boet (tilsvarer en timesats på kr 892,36 + mva).  

 

VIII. Kreditorenes stilling: 

 

1. Dekningsmuligheter:  

 

 Det er ikke midler til utbetaling av dividende til fordringshaverne.  

 

 Ved bostyrers rundskriv av 16. august 2022 er kreditorene forespurt om 

sikkerhetsstillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling.  

 Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 12. september 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. 



Advokat  MNA

BJØRN HOBERT  SENuM
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Norkos  Entreprenør  AS  blir  slettet  i Foretaksregisteret  når  konkursboet

avsluttes.

IX. Straffbare  forhold:

Etter  en samlet  vurdering  er saken  ikke  oversendt  politiet.  Det  legges  til  grunn

at det som er firemlagt  av regnskapstall,  omfatter  inntektene  i hele drifts-

perioden.  Skatteetaten  har  reagert  med  tvangsmulkt  pga.  manglende

skattemelding,  manglende/forsinkede  mva-meldinger  og manglende  aksjonær-

melding.

Det  er ikke  påvist  forhold  som  kan  gi gnag  for  å anta  at Finanstilsynet  skulle

utferdige  sanksjoner  mot  selskapets  firatrådte  revisor  etter  revisorloven  §§ 9-1 og

9-2.

Karantenebetingende  forhold:

Bobehandlingen  har  ikke  påvist  forhold  som  gir  grunnlag  for  å fremme  forslag

om  konkurskarantene.

XI. Frist  for  merknader:

Eventuelle  merknader  til  innholdet  av nærværende  sluttinnberetning  må være

bostyrer  i hende  innen  21. desember  2022  kl.  15.00.  Eventuelle  merknader  til

salærforslaget  må  være  bostyrer  i hende  innen  samrne  frist.

Innen  sarnme  frist  oppfordres  debitor  v/styreleder  Jarl  Andersen  Rippel  til å

underskrive  og returnere  vedlagte  erklæring  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 korekt,  oppfordres  han  til  å gi

tilleggskornmentarer  på erklæringen  eller  på et eget  skriv.

Kristiansan  den ber  20fi2

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

1. Sørmaskin Management AS v/ 361 542,44kr         

Collectia AS

Sak nr. 299697

Storgaten 26

3126 Tønsberg

2. Sørmaskin Management AS v/ 199 889,13kr         

Collectia AS

Sak nr. 328352

Storgaten 26

3126 Tønsberg

3. Sørmaskin Management AS v/ 3 846,77kr             

Collectia AS

Sak nr. 386902

Storgaten 26

3126 Tønsberg

4. Skatteetaten 121 298,00kr         41 250,00kr       

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

5. Keep Up AS v/ 184 842,29kr         

ECPay AS

Saksnr. 147025-KFS

Postboks 465

1411 Kolbotn

6. Keep Up AS v/ 54 959,86kr           

ECPay AS

Saksnr. 145776-KFS

Postboks 465

1411 Kolbotn

7. DNB Bank ASA 12 435 937,00kr   150 000,00kr      

CB RSPM Restructuring Regional/LG

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

8. Ribe Betong AS v/ 152 929,17kr         

Visma Financial Solutions AS

Saksnr. 2274856

Postboks 204

1541 Vestby

9. Utgår
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10. Agder Energi Nett AS v/ 15 937,79kr           

Kredinor AS

Saksnr. 19791821

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

11. Agder Energi Nett AS v/ 26 291,30kr           

Kredinor AS

Saksnr. 176278120

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

12. Deloitte Advokatfirma AS v/ 6 161,02kr             

Kredinor AS

Saksnr. 84506020

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

13. Deloitte AS v/ 141 402,51kr         

Kredinor AS

Saksnr. 20598421

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

14. Rencon AS v/ 43 055,77kr           

Kredinor AS

Saksnr. 1022921

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

15. Nomeland Maskin AS v/ 39 219,35kr           

Kredinor AS

Saksnr. 51308922

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo

16. Dag Preben Skårdal 237 369,50kr         

v/advokat Christian Bohne

Advokatfirmaet Kjær DA

Rådhusgata 3

4611 Kristiansand

17. Hob Entreprenør AS v/ 611 471,82kr         

Kravia AS

Ref.: 2131902-0

Postboks 5788 Torgarden

7437 Trondheim
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18. Frustøl AS 262 500,00kr         

Kundenr. 35190

Mjåvannsvegen 18

4628 Kristiansand

tove@frustol.no

19. Sondre Lømsland 40 000,00kr           

Østre vei 74

1397 Nesøya

sondre.lomsland@gmail.com

20. Skatteetaten - Skatteinnkreving 50 355,00kr           

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

21. Fjellgardshallen AS 501 510,00kr         

v/advokat Kim-Robert Danielsen

Advokatfirmaet Kjær DA

Danielsen@advkjaer.no

22. Maleren Kristiansand AS 146 907,76kr         

Fakturanr. 7021

Henrik Wergelandsgate 13

4662 Kristiansand

voreland@malerenkristiansand.no

Til sammen 15 637 426,48kr   150 000,00kr      -kr                    -kr                 41 250,00kr      -kr                -kr                
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