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KONKURSBO NR. 22-160699KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: ON CONSULTING AS, ORG. NR.  817 105 882 – 

MIDLERTIDIG INNBERETNING       
 

0. Innledning:  

 

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling torsdag 15. desember 2022 kl. 

08.15 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.  

 

I. Adressater for innberetningen: 

 

1. Agder tingrett, bo nr. 22-160699KON-TAGD/TKRI; sendes via Aktørportalen 

 2. Konkursdebitor v/Kenneth Daland 

 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/melder krav i boet, blir underrettet om at 

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. On Consulting AS. Aksjeselskap.    

2. Forretningsadresse: Hamreheia 19, 4631 Kristiansand.   

 Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 817 105 882.   

4. Bransje: Elektrisk installasjonsarbeid.      

 
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 
 

 
 
 

 
 

Advokat MNA 
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www.senum.no 
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III. Konkursen: 

   

1. Agder tingrett åpnet konkurs 7. november 2022 kl. 13.55.  

2. Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 

3. Fristdag: 7. november 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 12. desember 2022. 

 

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 foreløpig ikke oppnevnt.  

3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt.    

 

V. Nærmere om konkursdebitor: 

A.  

1. Stiftet 25.04.2016, registrert i Foretaksregisteret 29.04.2016. 

   

2. Aksjekapital kr 100 000, meldt fullt innbetalt.  

  

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

 Kenneth Daland, f. 280880, Hamreheia 19, 4631 Kristiansand – 100 %.  

 

5. Daglig leder:  

 Selskapet har ikke hatt egen daglig leder – styreleder har forestått den daglige 

ledelse.  

  

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Kenneth Daland, f. 280880, Hamreheia 19, 4631 Kristiansand. 

 Han har vært styreleder fra selskapet ble stiftet.  

 

7. Revisor:  

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

revideres.  

 

8. Regnskapsfører:  

 Regnskapene er ført av Kenneth Daland selv, med noe bistand fra Ingers 

Regnskap AS, org. nr. 927 210 908 (dette selskapet er slettet 15.09.2022). 

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

1. Kenneth Daland var daglig leder og styreleder i On Elektro AS, 914 855 004, 

som ble tatt under konkursbehandling 06.03.2020 (bo nr. 20-035572KON-

KISA/24). Bobehandlingen ble innstilt 05.08.2020, konkursloven § 135.  

mailto:bhs@senum.no
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2. Kenneth Daland er registrert med følgende roller i andre foretak:  

 930 876 542 Daland Eiendom AS – styremedlem.  

 996 815 366 Kvartal 15 AS – styremedlem.  

 

VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 25.04.2016 med vedtektsfestet formål: «Utføre konsulent-

tjenester for andre selskaper og andre tjenester som naturlig hører til dette, 

herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av 

aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.».  

 

 22.09.2021 ble formålet endret til: «Installasjon og service av elektriske anlegg, 

konsulenttjenester og kursvirksomhet innenfor elektrofaget, og andre tjenester 

som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende 

virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert 

i andre foretak.» 

 

 Det har ikke vært andre ansatte i selskapet enn styreleder Kenneth Daland.  

 

 Kenneth Daland opplyser at det var normal drift i selskapet fram til og med 

utgangen av 2021, samt noe aktivitet i første kvartal 2022. Han fikk ansettelse i 

et annet selskap i begynnelsen av 2022, og av hensyn til sin nye arbeidsgiver 

sluttet han å påta seg oppdrag på vegne av On Consulting AS.  

 

2.  Årsregnskap t.o.m. 2021 er sendt Regnskapsregisteret.  

 Videre er det fremlagt et regnskap for 2022, som etter det opplyste er ført t.o.m. 

mars måned, men der det også er lagt inn senere fakturaer.  

 

3. I styremøte 04.11.2022 ble det besluttet å begjære oppbud, og oppbuds-

begjæringen innkom til tingretten 07.11.2022.  

  

4.  Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre 

formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og 

registerlovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  

 

 I styremøtet 04.11.2022 der det ble besluttet å begjære oppbud, ble følgende 

protokollert:  

  «På bakgrunn situasjonen i selskapet, beslutter styret i dag seg for å levere inn 

oppbudsbegjæring. Det er ikke lenger drift i selskapet, og det er ikke mulig å få 

betalt skyldige beløp. Pga. helseutfordringer, har jeg funnet det nødvendig å bli 

ansatt i annen bedrift, fremfor å drive selv.» 

  

 Konkursårsakene vil for øvrig bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen.  
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B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

  

 2016: Driftsinntekter kr 19 000, årsresultat (overskudd) kr 14 000. 

 2017: Driftsinntekter kr 42 000, årsresultat (overskudd) kr 14 000. 

 2018: Driftsinntekter kr 17 000, årsresultat (overskudd) kr 7 000. 

 2019: Driftsinntekter kr 79 000, årsresultat (overskudd) kr 46 000. 

 (Tallene for 2016 – 2019 er hentet fra proff.no) 

 

 2020: 

 

 Driftsinntekter kr 16 166, driftsresultat (overskudd) kr 14 284,  

 finanskostnader kr 950 000, 

 ordinært resultat før skattekostnad (underskudd) kr – 935 716, 

 årsresultat (underskudd) kr – 924 535. 

 

 Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr 2 467, 

 sum gjeld kr 216 138, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 213 672 (aksjekapital kr 100 000).  

  

 2021: 

 

 Driftsinntekter kr 746 526, driftsresultat (overskudd) kr 274 597,  

 ordinært resultat før skattekostnad (overskudd) kr 274 649, 

 årsresultat (overskudd) kr 217 170. 

 

 Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr 87 235, 

 sum gjeld kr 694 601, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 607 365 (aksjekapital kr 100 000).  

 

 Det er i 2021 utbetalt lønn med kr 156 800 (totale lønnskostnader, inkl. arbeids-

giveravgift og andre ytelser kr 194 672).  

  

 2022:  

 

 Ifølge Daland er regnskapet ført til mars, men det er også lagt inn senere 

leverandørfakturaer.  

  

 Driftsinntekter kr 548 900, driftsresultat (overskudd) kr 301 914, 

 perioderesultat (overskudd) kr 301 345. 

 

 Anleggsmidler kr 0, omløpsmidler/sum eiendeler kr 462 434, 

 sum gjeld kr 768 454, 

 egenkapital (negativ egenkapital) kr – 306 019 (aksjekapital kr 100 000).  

 

 Det er ikke ført lønnskostnader i 2022.  
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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. 

 

 En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i slutt-

innberetningen.  

 

4.  Største antall ansatte: 1.  

 

VII. Boets stilling og status:   

 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.   

 

 Det er ikke påvist andre aktiva i boet enn minimale bankinnskudd i 

Spareskillingsbanken på kr 29,19, samt kr 4,00 på skattetrekkskonto. Det er 

ikke meldt krav i boet om skyldig forskuddstrekk. Kontoene er avsluttet uten 

utbetaling til boet.  

 

 Brage Finans AS har tinglyst en leasingavtale på en bil, men Daland opplyser at 

denne leasingavtalen er overført til hans nye arbeidsgiver, og Brage Finans AS 

har bekreftet at de ikke har noen aktiv leasingavtale med On Consulting AS.  

 

 Konkursboet er registrert med eget org.nummer i Merverdiavgiftsregisteret og 

vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av 

bostyrers salær. 

  

 Garanti for boomkostninger:  

 

 Staten garanterer for boomkostninger med inntil kr 61 150 (50 ganger retts-

gebyret).  

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Boet har så langt 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 12.12.2022. 

 Det er hittil meldt 8 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.  



Sum  hittil  meldte  krav

Herav  pantesikret

Herav  prioritert  klasse  I

Herav  prioritert  klasse  II
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247  683,69

O,OO

O,OO

88 343,00

Prioritert  klasse  II er merverdiavgift  (kr 29 159),  restskatt  (kr 57 613) og

utskrevet  forskuddsskatt  (kr  1571).

Lønnskrav:

Det  var  ingen  andre  ansatte  i selskapet  enn  Kenneth  Daland,  som  pga.  sin  eier-

andel  (100  %) ikke  far  dekning  fra NAV  Lønnsgaranti.  Det  er derfor  ingen

lønnsgarantisaker  i dette  boet.

VIII.  Kreditorenes  stilling:

Som  det  fremgår  foran,  er det  så å si ingen  midler  i boet,  og det  vil  derfor  ikke

kunne  bli  noen  utbetaling  til  kreditorene.

Det  vil  ikke  bli  foretatt  formell  prøving  av kravene,  så lenge  det ikke  kan  bli

noen  utbetaling/dividende.

IX. Straffbare  forhold:

Bobehandlingen  har så langt  ikke  påvist  forhold  som har gitt  gnønn  til å

oversende  saken  til  politiet.

X. Karantenebetingende  forhold:

Det  er ikke  påvist  forhold  som  gir  gninn  til  å foreslå  konkurskarantene.

XI.  Perspektiv.  Utført  bobehandling  og fremdriftsplan:

Bobehandlingen  er allerede  kommet  forholdsvis  langt,  men  det gjenstår  å

konkludere  rnht.  konkursens  årsaker,  insolvenstidspunkt  m.v.

Det  antas  at bobehandlingen  vil  kunne  avsluttes  i løpet  av ca. 2 -  3 måneder.

Kreditorene  informeres  herved  om  at bobehandlingen  må  påregnes  å bli  innstilt

etter  konkursloven  § 135  pga.  manglende  midler,  hvis  ingen  kreditorer  vil  stille

sikkerhet  for  ornkostningene  ved  videre  bobehandling.  Det  vil  under  enhver

omstendighet  bli  utarbeidet  en sluttinnberetning.

Kristi 1 d  ber  2022

Senum



REGISTRERING  I KONKURSBO  NR  22-160699KON-T  AGD/TKRI,

ON  CONSULTING  AS,  HAMREHEIA  19,  4631  KRISTIANSAND

(ORG.NR.  817 105  882)

Registrering  ble  påbegynt  pr.  telefon  med  styrets  leder  Kenneth  Daland  den  8. november,  og

fortsatte  på  bostyrers  kontor  den  9. november.  Til  stede  var  Keru'ieth  Daland  og  undertegnede.

Kenneth  Daland  er eier  av samtlige  aksjer  i foretaket.  Daland  opplyste  at det  ikke  har  vært  ansatte  i

selskapet  ut over  ham  selv,  og at selskapet  ikke  har  noen  løpende  avtaler  av  noe  slag.

AI1  aktivitet  i selskapet  er innstilt.

Brage  Finans  har  tinglyst  en leasingavtale  på bil  med  registreringsnummer  PR64414,  men  Daland

opplyser  at leasingavtalen  er overført  til  hans  nye  arbeidsgiver  (EL-tilsynet  AS).

Brage  Finans  har  i e-post  til  undertegnede  den  8. november  bekreftet  at de ikke  har  noen  aktiv

leasingavtale  med  On  Consulting  AS.

Daland  opplyser  at det  var  nornnal  drift  i selskapet  frem  til  og  med  utgangen  av 2021,  og at det  var  noe

aktivitet  i første  kvartal  2022.

Daland  tok  imidlertid  arbeid  hos  selskapet  El-tilsynet  AS  i begynnelsen  av  2022,  og av hensyn  til

arbeidsgiver  (både  av  mulige  interessekonflikter  og  konkurrsanseklausul  i ny  arbeidsavtale)  sluttet  han

å påta  seg oppdrag  på vegne  av On  Consulting  AS.

Konkursforetaket  har  drevet  sin  kontorvirksomhet  fra  Dalands  privatadresse,  og har  ingen  eiendeler

utover  bankinnskudd.

Ifølge  det  sentrale  Motorvognregisteret  er konkursforetaket  ikke  registrert  som  eier  av  kjøretøy.

Selskapets  regnskaper  er ført  (frem  til  mars  2022)  av  Daland  selv,  og  med  noe  bistand  fra

higers  Regnskap  AS,  v/  Inger  Karin  Knudsen.

Spareski11ingsbanken  har  opplyst  at konkursforetaket  har  følgende  konti  i deres  bank:

3060  34 55653  Bedriftskonto

3060  38 497l6  Skattetrekkskonto

positiv  saldo

positiv  saldo

kr.  29,19

kr  4,-

Kenneth  Daland  opplyser  at det  ikke  er noen  utestående  fordiger  som  vil  kunne  medføre  innbetaling

til  boet.

Intet  aru'iet  påvist  eller  opplyst  til  registrering.

advokat



KONKURSBO NR. 22-160699KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: ON CONSULTING AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1

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

1. Etman Distribusjon AS v/ 40 004,58kr          

Intrum AS

Ref. 34301769

Postboks 7055

konkursbo@intrum.no

3007 Drammen

2. Sonepar Norge AS 51 393,01kr          

Kundekonto 74111

Postboks 1

3001 Drammen

kunde-kreditt@sonepar.no

3. Tryg Forsikring NUF v/ 7 263,94kr            

Intrum AS

Ref. 34808572

Postboks 7055

3007 Drammen

4. Skatteetaten 78 774,00kr          29 159,00kr      

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

5. Skatteetaten - Skatteinnkreving 60 300,00kr          59 184,00kr      

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

6. Visma eAccounting AS 2 028,75kr            

Kundenr. 2450979

Postboks 733 Skøyen

0214 Oslo

faktura@eaccounting.no

7. Schibsted Norge Smb AS v/ 5 000,00kr            

Riverty Norway AS

Ref. kundenr. 439217

Postboks 331 Sentrum

0101 Oslo

schibsted.no@riverty.com

8. Riverty Norway AS v/ 2 919,41kr            

Gothia AS

Saksnr. 6414344

bobehandling.no@gothiagroup.com

Til sammen 247 683,69kr        -kr                  -kr                   -kr                 88 343,00kr      -kr                -kr                
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