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KONKURSBO NR. 22-011408KON-TAGD/TKRI VED AGDER 

TINGRETT: NEHA AS, ORG. NR. 922 720 320 – SLUTT-

INNBERETNING OG REGNSKAP      
 

I. Adressater for innberetningen: 
 
1. Agder tingrett, bo nr. 22-011408KON-TAGD/TKRI 

 2. Konkursdebitor v/Omed Ahmady 

 Skatteetaten 

 Agder politidistrikt 

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. Neha AS. Aksjeselskap.   

2. Adresse: Bokfinkveien 8C, 4626 Kristiansand. Kristiansand kommune (4204).    

3. Organisasjonsnummer: 922 720 320.   

4. Bransje: Kjøp og salg av dagligvarer, kiosk og transport/budtjenester.      
 
III. Konkursen: 
   
1. Agder tingrett åpnet konkurs 3. februar 2022 kl. 15.00.  

2. Grunnlaget er konkursbegjæring fra Skatteetaten.  

3. Fristdag: 21. januar 2022.   

4. Frist for fordringsanmeldelser: 2. mars 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 
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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 06.04.2019, registrert i Foretaksregisteret 08.05.2019. 

   

2. Aksjekapital kr 30 000, meldt fullt innbetalt.  

       

3.   Stifter av selskapet:  

 Omed Ahmady, Steindalen 2 B, 4624 Kristiansand.  

 

4. Aksjeeier som har minst 20 % av aksjene:  

 Lailiy Bafaiz, Steindalen 2 B, 4624 Kristiansand – 100 %.   

   

5. Daglig leder:  

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

ledelse.   

 

6. Styre:  

 Styreleder – enestyre:   

 Omed Ahmady, f. 100190, Steindalen 2 B, 4624 Kristiansand.  

 Han har vært styreleder fra selskapet ble stiftet.  

 

7. Revisor:  

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

revideres.   

 

8. Regnskapsfører:  

 Tabassum Ahmad, TS Regnskap AS, org. nr. 993 729 779, Kartheia 5, 4626 

Kristiansand.  

 

B. Ledelsens roller i andre foretak/tidligere konkurser:  

 

 Styreleder er ikke registrert med roller i andre foretak.  

 

 Styreleder er registrert med én rolle i tidligere konkurser:  

 

 Konkursbo nr. 19-085215KON-KISA/23 ved Kristiansand tingrett: Omed 

Ahmady, innehaver av Ahmady Transport, org. nr. 919 072 687. Konkurs åpnet 

03.07.2019. Bobehandlingen innstilt pga. manglende midler 25.05.2020, 

konkursloven § 135 (bostyrer advokat Krabberød).  

mailto:bhs@senum.no
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VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: 

A. 

1. Selskapet ble stiftet 06.04.2019 med følgende vedtektsfestede formål: «Kjøp og 

salg av dagligvarer, kiosk og transport/budtjenester».  
  

Det er opplyst at selskapet drev kiosk/butikk fra leide lokaler i Henrik Werge-

landsgate 1, Kristiansand. Selskapet har også drevet med sjåføroppdrag i 

avisdistribusjonsmarkedet – som tidligere ble drevet av Omed Ahmadys 

enkeltpersonforetak. I hovedsak har Omed Ahmady selv stått for driften. Ifølge 

2019-regnskapet sysselsatte foretaket 0,5 årsverk.  

 

2.  Årsregnskap for 2019 er sendt Regnskapsregisteret.  
 
 Debitor opplyste at det var ført regnskap for 2020, men ikke for 2021. Han ble 

bedt om å fremskaffe regnskapet innen 14.03.2022. Fristen ble senere forlenget, 

og den 04.04.2022 fikk bostyrer oversendt fra regnskapsfører et regnskap for 

2020 – og også et regnskap for 2021.  
 
 Som det fremgår nedenfor, er regnskapene misvisende mht. utestående 

fordringer og privatuttak.  

 

3. Omed Ahmady opplyser at kioskdriften ble innstilt våren 2021, og at 

virksomheten i hovedsak opphørte i mai. Det som etterpå har vært av aktivitet, 

har vært at Ahmady selv har påtatt seg ulike sjåføroppdrag i forbindelse med 

distribusjon/avisleveranser. De siste inntektene var i oktober 2021 da det 

innkom til sammen kr 150 741 fra tre oppdragsgivere innen distribusjon.  

 

4.  Som nevnt ovenfor – og som utdypet nærmere nedenfor under årene 2020 og 

2021 – er regnskapene misvisende, og reglene om løpende ajourhold av 

regnskapene er neppe oppfylt.  
 
 Det fremgår av Skatteetatens krav at dette omfatter fastsetting, tvangsmulkt, 

tilleggsskatt og tvangsmulkt etter a-opplysningsloven. Videre er det ilagt 

forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven både for 2019 (for sent levert års-

regnskap) og for 2020 (ikke levert årsregnskap).  
 
 Bobehandlingen har ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle 

krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og register-

lovgivning mm.  

 

5.  Årsaker til konkursen:  

 Ahmady opplyser at årsaken til at kioskdriften ble innstilt, var likviditets-

problemer i forbindelse med nedstengning som følge av covid-19. Ut fra regn-

skapstallene kan det se ut til at Ahmady har tatt ut betydelige beløp privat, slik 

at det ikke var midler igjen i virksomheten til å betale regningene. Selskapet er 

også påført ekstrakostnader i form av tvangsmulkter og tilleggsskatt ved at 

lovbestemte oppgaver/regnskap ikke er levert eller er levert for sent.  
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B. 

1. 2. Regnskapstall, omsetning: 

 

 Årsregnskapet for 2019 er mottatt av Regnskapsregisteret 14.06.2021 etter 

forutgående varsel om tvangsoppløsning.  

 

 2019: 

 

 Driftsinntekter kr 922 725, driftsresultat (overskudd) kr 529 895, 

 årsresultat (overskudd) kr 411 272. 

 Anleggsmidler kr 15 500, omløpsmidler kr 177 078,  

 sum eiendeler kr 192 578, gjeld kr – 248 695, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 441 272 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Regnskapets balanse er satt opp på en litt uvanlig måte, ved at bankinnskudd 

med minusfortegn (altså gjeld til banken) er satt opp under omløpsmidler, mens 

en av postene under kortsiktig gjeld, «annen kortsiktig gjeld», er satt opp med 

minusfortegn (altså et tilgodehavende).  

 

 Bostyrer ville heller ha satt opp balansen slik:  

 Anleggsmidler kr 15 500, omløpsmidler kr 893 709,  

 sum eiendeler kr 909 209, gjeld kr 467 937, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 441 272 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Beløpet som er satt opp som «annen kortsiktig gjeld» med minusfortegn, 

kr 547 868, fremkommer som lån daglig leder (dvs. styreleder Omed Ahmady), 

presisert i notene som «ulovlig utbytte».  

 

 2020:  

  

 Driftsinntekter kr 1 219 937, driftsresultat (overskudd) kr 1 192 548,  

 årsresultat (overskudd) kr 1 192 548.  

 Anleggsmidler kr 13 667, omløpsmidler kr 1 701 710,  

 sum eiendeler kr 1 715 377, sum gjeld kr 52 566, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 1 767 943 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Posten omløpsmidler består av:  

 Kundefordringer kr 1 865 710, kasse kr – 28 047, kontanter kr – 56 642, bank-

innskudd kr – 79 311. På samme måte som i 2019-regnskapet burde disse 

postene med minusfortegn vært satt opp som gjeld – men sluttresultatet blir det 

samme.  

 En annen sak er at i hvert fall det aller meste av beløpene som stod som kunde-

fordringer pr. 31.12.2020, ikke var utestående, men var innkommet – se 

nærmere under 2021-regnskapet.  
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  2021:  

 

 Driftsinntekter kr 1 452 002, driftsresultat (overskudd) kr 809 824,  

 årsresultat (overskudd) kr 809 824.  

 Anleggsmidler kr 13 667, omløpsmidler kr 3 506 714,  

 sum eiendeler kr 3 520 381, sum gjeld kr 942 614, 

 egenkapital (positiv egenkapital) kr 2 577 767 (aksjekapital kr 30 000).  

 

 Posten omløpsmidler består av:  

 Kundefordringer kr 3 680 712, kasse kr – 28 047, kontanter kr – 56 642, bank-

innskudd kr – 89 310.  

 

 Blant de angivelige kundefordringene pr. 31.12.2021 på kr 3 680 712,41 er det 

bokført tilgodebeløp hos Polaris Distribusjon Sør AS på kr 955 565,07 i 2020 

og kr 1 066 752,56 i 2021, til sammen kr 2 202 317,63.  

 

 Boet har innhentet reskontro fra Polaris Distribusjon Sør AS som viser at alt er 

betalt, og at det ikke er noe tilgodebeløp.  

 

 Det er grunn til å anta at øvrige fakturaer også er betalt, i hvert fall de aller 

fleste av disse, og at det reelt sett ikke er noe utestående. Spørsmålet er 

imidlertid hvor pengene har tatt veien. Det er nærliggende å anta at Ahmady har 

tatt ut pengene til privat bruk. Eventuelt kan noe av dette være gått til å dekke 

kostnader som ikke er kommet med i regnskapet. Regnskapene gir uansett et 

meget misvisende bilde av selskapets økonomiske stilling.  

 

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 som er fremlagt, er selskapet absolutt ikke insuffisient, men 

hadde pr. siste årsskiftet en positiv egenkapital på mer enn 2,5 mill. kroner. 

Dette er åpenbart feil – og det gir da liten mening å benytte regnskapstallene for 

å finne fram til insolvenstidspunktet.  

 

De fleste/største kravene som er meldt i boet, er fra 2020 og 2021, men det er 

også krav fra 2019. Hovedtyngden av kravene synes å være fra 2021 og da 

særlig fra siste halvdel av året.  

 

Slik boet – og regnskapsførselen – ligger an, finner bostyrer ikke grunnlag for 

en sikker konklusjon mht. insolvenstidspunktet.   

 

4.  Største antall ansatte: 1. Ved konkursåpningen: 0.  
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VII. Boets stilling og status:   

A. 

1. Boets aktiva. 

  

 Registrering av boet er foretatt av bostyrers medarbeider advokat Eivind 

Nordby Johnsen.  

 

 Det er ikke påvist noen eiendeler i boet.  

 

 Omed Ahmady opplyser at selskapets leieforhold ble avsluttet da kioskdriften 

ble avsluttet våren 2021, og at det som var av varelager og driftstilbehør ble 

solgt i løpet av våren/sommeren 2021.  

 

 Selskapet har tre kontoer i SpareBank 1 SR-Bank, men disse står alle i 0 (spare-

konto, skattetrekkskonto og bedriftskonto).  

 

 Fra St1 Norge AS (Shell) har boet fått utbetalt kr 12 982,89, som rest 

depositum på en drivstoffavtale.  

 

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

boets konto.  

 

 Regnskapet for 2019 viser et ulovlig utbytte, og regnskapene for 2020 og 2021 

gir mistanke om at styreleder kan ha tatt ut betydelige midler privat. Ettersom 

styreleder nylig har vært gjennom en personlig konkurs, er han uansett neppe 

søkegod – og boet har heller ikke midler til eventuelt å forfølge dette videre.  

   

 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. 

 

 Garanti for boomkostninger:  

 

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

rettsgebyret). 

 

2. Omstøtelige forhold:  

 

 Det er ikke fremmet omstøtelses- eller tilbakebetalingskrav. Som ovenfor nevnt 

antas det uansett å ha lite for seg med krav mot styreleder, som nettopp har vært 

gjennom en personlig konkurs. Av kontoutskriftene for de siste tre månedene 

forut for konkursen fremgår det også enkelte andre transaksjoner som det kunne 

ha vært grunn til å se nærmere på, men der det ikke har vært midler til å gå 

videre med dette.   
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5. Boets gjeld: 

 

 Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 2. mars 2022. 

 Det er meldt 15 krav, jfr. innstillingsliste nr. 2, som vedlegges.  

 

 Sum meldte krav    kr 968 205,81 

 Herav pantesikret    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse I    kr 0,00 

 Herav prioritert klasse II    kr 343 605,00 

   

 Kravene som er meldt med prioritet klasse II, er: Forskuddstrekk kr 27 000, 

restskatt for 2020 kr 2 420, forskuddsskatt for 2021 kr 13 200, merverdiavgift 

kr 300 985. Det fremgår at det også er et eldre krav på forskuddstrekk (det er 

bare nyere krav som har prioritet) på kr 27 000, samt eldre mva-krav som inkl. 

renter og gebyr utgjør kr 298 508. Selskapet skylder også arbeidsgiveravgift, 

ytterligere renter og gebyrer, tilleggsskatt og tvangsmulkter.  

 

 Lønnskrav:  

  

 Det legges til grunn at det ikke foreligger krav på lønn/feriepenger som kan 

kreves dekket av NAV Lønnsgaranti.  

B. 

1. Regnskap - salærforslag: 

 

 Under forutsetning av at bobehandlingen innstilles etter konkursloven § 135, 

oppstilles slikt regnskap for boet: 

 

I. Aktiva: 
  

1. Rest depositum utbet fra St1 Norge AS  kr    12 982,89  

2. Renter på boets konto 
 

 kr           16,11  
 

Sum brutto aktiva 
 

 kr    12 999,00  
    

II. Passiva - massekrav: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr      4 892,00  

2. Advokat Bjørn Hübert Senum salær  kr    67 952,00  
 

 

25 % mva. av ovenstående  kr    16 988,00  
 

 

Merverdiavgift av salær refunderes  kr   -16 988,00   kr    67 952,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr      1 305,00  
 

Sum massekrav 
 

 kr    74 149,00  
    

 

Underdekning 
 

 kr   -61 150,00  
 

Dekkes av Skatteetaten 
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III. Salærforslag 
  

 

Salærforslag ekskl. mva., medgått tid ca. 53 timer  kr    67 952,00   
25 % merverdiavgift 

 
 kr    16 988,00  

 
Salærforslag inkl. mva. 

 
 kr    84 940,00  

    

IV. Uttellingsliste: 
  

1. Tingrettens gebyr 
 

 kr      4 892,00  

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

 kr    84 940,00  

3. Bobestyrergarantipolise 
 

 kr      1 305,00  
 

Til sammen 
 

 kr    91 137,00  
    

1. Innestående på boets konto 
 

 kr    12 999,00  

2. Dekkes av Skatteetaten 
 

 kr    61 150,00  

3. Merverdiavgift refunderes 
 

 kr    16 988,00  
 

Sum 
 

 kr    91 137,00  
 
 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 4. mars 2022 er kreditorene forespurt om 

sikkerhetsstillelse for de omkostninger som vil påløpe ved videre bobehandling.  

 Fristen for ev. sikkerhetsstillelse ble satt til 4. april 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. 

 

 Neha AS blir slettet i Foretaksregisteret når konkursboet avsluttes.  
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IX. Straffbare  forhold:

Slik  som  varslet  i den  rnidlertidige  innberetningen,  er saken  oversendt  til  Agder

politidistrikt  den 11. april  2022,  slik  som foreskrevet  i konkursloven  § 122 a,

jfr. F31 120 første  ledd nr. 5.

X. Karantenebetingende  forhold:

Etter  en samlet  vurdering  fremrnes  det  ikke  forslag  om  konkurskarantene

XI. Frist  for  merknader:

Eventuelle  merknader  til  innholdet  av nærværende  sluttinnberetning  må være

bostyrer  i hende  innen  27. mai  2022  kl.  15.00.  Eventuelle  merknader  til  salær-

forslaget  må  være  bostyrer  i hende  innen  sarnme  frist.

Innen  samme  frist  oppfordres  debitor  v/styreleder  Omed  Ahmday  til  å under-

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

opplysningene  i  denne  sluttinnberetning  om  konkursdebitors  økonomiske

virksornhet  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

tilleggskommentarer  på erklæringen  eller  på et eget  skriv.

2022

iibert  Senum



KONKURSBO NR. 22-011408KON-TAGD/TKRI VED AGDER TINGRETT: NEHA AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 2

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

1. Dekkbørsen v/ 3 500,23kr            

InkassoPartner AS

Sak nr. 010842

Postboks 2502

4678 Kristiansand

2. Dekkbørsen v/ 5 281,89kr            

InkassoPartner AS

Sak nr. 011322

Postboks 2502

4678 Kristiansand

3. Dekkbørsen v/ 2 695,68kr            

InkassoPartner AS

Sak nr. 011324

Postboks 2502

4678 Kristiansand

4. Dekkbørsen v/ 5 414,77kr            

InkassoPartner AS

Sak nr. 011431

Postboks 2502

4678 Kristiansand

5. Dekkbørsen v/ 4 780,74kr            

InkassoPartner AS

Sak nr. 011563

Postboks 2502

4678 Kristiansand

6. Kjellemo Bilverksted AS v/ 11 297,49kr          

Kreditorforeningen SA

Saksnr. 70LL99

Postboks 2514 Sørsia

7729 Steinkjer

7. Bilhallen AS v/ 35 038,20kr          

Finexa Norge AS

Ref. 169879-0

Drammensveien 20

3300 Hokksund

8. Bavaria Sør AS v/ 13 034,04kr          

Intrum AS

Ref. 33360566

Postboks 7055

3007 Drammen

9. Agder Energi Nett AS v/ 1 701,42kr            

Kredinor SA

Saksnr. 131324820

Postboks 782 Sentrum

0106 Oslo
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NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI.

10. Utgår

11. Skatteetaten - Skatteinnkreving 131 978,00kr        42 620,00kr      

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

12. Registerenheten i Brønnøysund v/ 8 740,48kr            

Lowell Norge AS

Saksnr. 34367609 - Konkurs

Postboks 6354 Etterstad

0604 Oslo

13. Åsen Elektroservice AS v/ 2 389,87kr            

Zolva AS

Saksnr. B0866M

Postboks 2033 Vika

0125 Oslo

14. Statens innkrevingssentral 95 572,00kr          

Ref. 6200685

Postboks 455

8601 Mo i Rana

15. Skatteetaten 646 781,00kr        300 985,00kr    

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Til sammen 968 205,81kr        -kr                   -kr                   -kr                 343 605,00kr    -kr                -kr                
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