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Opptakelse av boet til slutning

Bergen 2017 AS, dets konkursbo

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

KJENNELSE
Konkurs hos Bergen 2017 AS

12.03.2018.

Retten har oppnevnt advokat Arne Laastad som bostyrer. Retten har oppnevnt statsautorisert

Bostyrer har i sluttinnberetningen av 15. mars 2022
og at det blir fastsatt s
II. Prioriterte krav klasse I mottar full dekning.

5,34 % til fordringer klasse

bemerkninger.
Norges Cycleforbund (NCF) har i brev av 12.04.2022, 19.05.2022 og 22.06.2022 kommet
til at boet tas opp til slutning.
Bostyrer har i brev av 03.05.2022, 06,05,2022, 03.06.2022 og 29.06.2022 inngitt merknader
til innsigelsen.
Borevisor har i brev av 03.05.2022, 03.06.2022 og 20.06.2022 og 29.06.2022 inngitt
merknader til innsigelsen.
nn av
skriftlig behandling. NCF har bekreftet at det ikke vil komme ytterligere merknader.
Norges Cykleforbund har i hovedtrekk gjort gjeldende:

e med innsigelser.

es bostyrer
forvalter boets midler. Enn videre er det ingen kreditorer som deltar i vurdering av
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har ikke ivaretatt sitt
ro/Wiker s. 313.
Det er ikke i overensstemmelse med konkursloven kap X om boets organer at borevisors
vurdering om straffbare forhold er gjengitt i sluttinnberetningen og at bostyrer har sluttet seg
til borevisors vurdering.
Det er kun avsatt kr 3
tatt utbetaling av

.
Bostyrers innberetninger gir for lite informasjon om bobehandlingen. Det er usikkert om
bostyrer selv har vurdert straffbare forhold og konkurskarantene. Vurderingen borevisor har
gjort er uriktig. Beviskravet for anmeldelsen er skjellig grunn til mist
sannsynlighetsovervekt for et straffbart forhold for at dette skal angis i sluttinnberetningen.
. Vurderingen av

bostyrer og borevisor. Det er uklart hvorf
kreditorene.

sluttinnberetning,
-15.

t det
er spesifisert hvor store kostnader boet hadde til egen prosessfullmektig eller hvor mye tid
som er benyttet av bostyrer. Bostyrers forvaltningsansvar tilsier at det skal utvises
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yttet til styreansvar er mangelfullt og lite gjennomarbeidet.

Advokatfirma Wiersholm til Wikborg Rein Advokatfirma hhv datert 26. juni 2019 og 17.
arrangementsavtalen i realiteten ble godkjent av generalforsamlingen da denne besto av de
samme persone
-1 kan NCF ikke se at det fra boets side er
rapport av 21 desember 2018 kan etter NCFs oppfatning ikke danne grunnlag for noe krav.

or kreditorene.
Borevisor har brukt til sammen 2 765 timer fra 17 ulike personer med gjennomsnittlig
656 eks mva. Det er brukt 1 116

and.
Bostyrer har i hovedsak gjort gjeldende:

ikke delegeres til skiftesamlingen.

llom konkursboet og NCF v/
Knut Glad, uten at et er fremsatt kritikk mot bobehandlingen.

ledd annet punkt. Dette er en standardbrev som er benyttet av flere bostyrere og det er aldri
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ligger innenfor mandatet.

lg.

erstatnings- eller strafferettslige forhold. Borevisor har

samtykker til akontose nr 61 avsn 19 at bostyrer har behov for fortrolig
kommunikasjon med retten under bobehandlingen.

Possibility AS konkursbo. Filip Truyen er en meget dyktig prosedyreadvokat i tillegg til en

sine standard timepriser.

NCF er kjent med.
ses til

De fire avgitte innberetningene fra konkursboet og tre avgitte innberetninger fra borevisor
emstillingene som
konkursboet og borevisor arbeider med og hvordan disse ble avklart.

forsvarlig vurdering av de aktuelle
problemstillinger.
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-

beslutning etter vudering av proses
underskuddsgaranti ble fremmet mot Bergen kommune. NCF er selv ansvarlig for at den
forutsatte garantien fra Hordaland Fylkeskommun

og selskapets ledelse omtalte som fylkeskommunal garanti.

-14 i
innberetning nr. 3 av 08.05.20.

et krav om at bostyrer skal angi hvor mange timer bostyrer har brukt til de forskjellige
arbeidsoppgavene i boet.
esultatet som skal tillegges vekt ved rettens vurdering av om
-024124.
Borevisor har i hovedsak gjort gjeldende:
vises til

ringssystem som Relativity.

-

Svakheter og mangler ved rutiner, intern kontroll og rapportering
Manglende ajourhold av regnskapet
Svakheter ved dokumentasjonen av regnskapet
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-

-

lokasjoner og lagringsmedier inklusive private e-postkontoer, pc-er og
mobiltelefoner
Manglende dokumentasjon og formalisering av sentrale avtaler

arrangementet
Bemanningen var ikke tilstrekkelig
Stort innslag av frivillige som var engasjert under selve avviklingen av
arrangementet

-

-

Sikring av informasjon og dokumentasjon

-

Hosting av programvaren Relativity og brukerlisenser til Relativity

gjennomgang av dokumenter som er

Vurdering av erstatnings- og strafferettslige forhold, herunder styreansvar
e merverdiavgift

-

ed bruk av Relativity,

personer) og

Rettens vurdering
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Boet tas opp til slutning

konkurskarantene og straffbare forhold.

NCFs innsigelse til samtlige kreditorer, og h

Til bostyreren, advokat Arne Laastad

763 334 med tillegg av
448,50

700,75
Til borevisor,
mva. Det er benyttet til sammen 2765 timer.

707 697 med tillegg av

Borgarting Lagmannsrett har i LB-201857 tredje ledd skal skje etter en konkret
og omfang og vanskelighetsgrad, jf. Huser, Gjeldsforhandling og konkurs, Bind 2, side

Wiker, Ro, Konkursloven. Kommentarutgave (2003) side 311. Retten har kun en
-2006-3477 og LB-2015-44432
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b

useres med ca. 30
% og fastsettes til kr 4 000 000,til kr 2 600 000,til grunn at borevisor og

kreditorene. Det er i
dividendeberettigede krav 49 millioner kroner.

anlig omfattende

skulle tilsi.
Selv om retten er enig med bostyrer og bo

Art og omfang av bostyrers arbeid

Bostyreren skal vareta fordringshavernes felles interesse overfor den enkelte
skal bostyreren i samarbeid med offentlige myndigheter medvirke til at hensynet til
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1.
2.
3.
eiende
4.
dividendeberettigede og eventuelt fortrinnsberettigede i boet;
5.
med unntak av sin egen, borevisorens og
kreditorutvalgsmedl
hvilke fordringer som skal godtas som
massefordringer og dermed likestilte fordringer;
6.
7.
8.
9.
- og
velferdsforvaltningen der skyldneren holder til om konkursen og om hvilke
arbeidstakere som har krav i boet, dersom det er arbeidstakere i skyldnerens
virksomhet
Retten mener arbeidet
rettens vurdering av tidsbruken for de ulike arbeidsoppgaver slik de er beskrevet i
arbeidsoppgaven og innberetninger
1. dokumentinnhenting og dokumentgjennomgang

rt at det er uklart hvilken nytte dette arbeidet har hatt.

Ut i fra sammenhengen i bostyrers og borevisors innberetninger legger retten til grunn at
arbeidet med dokumentinnhenting har knyttet seg til sentrale deler av bobehandlingen som;
-

Vurdering av straffbare forhold
Vurdering av mulige erstatningskrav mot styret og ledelse i selskapet

dokumentgj
i fra det som er sagt i bostyrers innberetninger om at informasjonen var lagret spredt og lite
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bobehandlingen er dette kostnader som ikke e
2. Garanti fra kommunen
Arbeidet med garantisak fra kommunen er ikke kommentert av NCF, og var ferdigstilt da
n, og ble avsluttet etter behandling i bystyret
hatt bistand fra ekstern advokat.
Retten legger til grunn at arbeidet var noe tidkrevende. Ettersom bystyret innvilget garantien

3. Sak mot Hordaland Fylkeskommune

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har utarbeidet et notat i saken 11. juni 2018 som
akheter ved notat fra Kluge forut for behandling av saken i fylkestinget 12. og 13.
e

p
anket. Retten har her lagt til grunn at kostnadene ved en ankeforhan
begrenset, i den forstand at saken allerede var gjennomarbeidet for tingrettens behandling.

4. Ansvarskrav mot styre og ledelse

erstatningskrav mot styre og ledelse.
Besk
avklare eventuelle krav mot styret og ledelsen var en naturlig del av bobehandlingen, og ikke
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vurderinger i denne saken og har fremmet krav mot AIG og styremedlemmer, som boet
prosessfullmektigene.

rt som
prosessfullmektig og har varslet styremedlemmene om krav under ansvarsforsikringen.
konsekvenser var

ikke er avklart. Dette tilsier en reduksjon i bostyrers honorar.
5. MVA-kompensasjon
Retten legger til grunn at arbe
krevende og omfangsrikt. Etter vedtak i Lotteri og stiftesesnemda har imidlertid boet valgt
tidsbruk.
6.

-fradrag

7. Kartlegge aktiva

innberetninger og retten legger til grunn at dette gjenspeiler timebruken.
Etter det opplyste har bostyrer vurdert 10 krav mot ulike debitorer i tillegg til krav mot
utenlandske debitorer som ble v

8. Arbeid
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har gjort rede for.
9. Gjennomgang kontoutskrifter siste

dobbeltarbeid.
10.

kravene ble ikke innstilt godkjent i henhold til fordringsanmeld
385 951,-.

sees i sammenheng. Dobbeltarbeid skal ikke belastes boet.
11. Utarbeidelse av innberetningene og annen dokumentasjon

anses som vanlig.

Arbeidets vanskelighetsgrad -

r

Anmodningen ble ikke uttrykkelig besvart, men retten har samtykket til akontoutbetalinger
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har varslet erstatningskrav mot AIG og selskapets styre. Videre har borevisor etter det
steparten av arbeidet som er knyttet til merverdiavgiftsoppgaver
ble klaget inn for Lotteriso

de samme oppgavene.
Avkortningen for

har fakturert for 5,7 millioner kroner.

ikke
2 600 000,- eks. mva.
Borevisors arbeids art og omfang

1.
utarbeide en revisjonsinnberetning i den utstrekning bostyreren antar det har
2.
utbetalinger fra boet

llere

Mandatet fra Bergen tingrett 15.03.2018 lyder;
refusjonskrav.
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-

- eller strafferettslige
forhold.

-

sor enn det som
fremkommer av mandatet.

- Sikring av regnskapsmateriale, informasjon og dokumentasjon
, og gjennomgang av dokumenter som er
- Hosting av programvaren Relativity og brukerlisenser til Relativity
arbeid
- Vurdering av erstatnings- og strafferettslige forhold, herunder styreansvar
- Gjennomgang og vurdering av behandlingen av merverdiavgift etter
- Oppdateringer rel
- Revisjon av boregnskap
- Bistand i forbindelse innsendelse av merverdiavgiftsoppgaver, herunder
tilleggsmelding og korreksjonermeldinger
- Bistand i forbindelse med utarbeidelse av sensitivitetsanalyse tilknyttet styreansvar
-

nedlagt et omfattende arbeid i forbindelse med mulig erstatningskrav mot styret og ledelse

timebruk og f
Arbeidets vanskelighetsgrad og behov for spesialkompetanse
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et en gjennomsnittlig
Det foreligger ingen avtale om slike satser mellom borevisor og tingretten, og alene av denne
ntlig. Gjennomsnittlig timepris er i den
657, retten legger dermed til grunn at en ikke uvesentlig del av

at en slik anvendelse av resurser har

edd i borevisors ulike arbeidsoppgaver.

-oppgavene og
knad om mva-refusjon.

er krevet dekket 1 100 383 kr til hosting og brukerlisenser. Retten kan ikke se at det ut over

Retten finner etter en helhetlig vurdering, hvor det er vektlagt at boet er mer arbeidskrevende
har
000 000,- eks mva. I

Retten bemerker at forskudd gitt under bobehandlingen er gitt med forbehold om

-
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vanskelighetsgra
% til 4 000 000,- eks. mva.

SLUTNING
1. Boet blir tatt opp til slutning.
2.
Arne Laastad settes til kr 2 600 000, med tillegg av mva. kr 650 000, til
sammen til 3 250 000.
3.
settes til kr 4 000 000 med tillegg av mva.
kr 1 000 000, til sammen kr 5 000 000.

Ingse Narvestad Fatnes

skyldneren, konkursrekvirenten og kreditorutvalget.
Bostyreren skal snarest mulig foreta sluttutlodning og meddele den til alle fordringshavere

Bostyreren skal foreta utbetalinger av
klager er rettskraftig avgjort. Utbetalingslisten skal, etter at utbetalingene er foretatt, sendes
utlodningen til Konkursregisteret.
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