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Vedlagt oversendes kopi av sluttinnberetning, slutningsregnskap og arbeidsoppgave med 

salærforslag for ovennevnte konkursbo. 
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ytterligere omkostninger. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arne Laastad 

advokat, bostyrer 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift 
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I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN 
 

Denne innberetning sendes: 

 

Hordaland tingrett  

Kjente kreditorer 

Booble AS v/styreleder Wirawut Sae-Lao 

Skatteetaten 

Konkursregisteret via E-dialog konkursbehandling Altinn 

Vest politidistrikt 

 

 

II. IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 
 

Foretakets navn:   Booble AS 

  

Organisasjonsnummer.:  917 683 514 

 

Forretningsadresse:   Tårnplassen 3, Bergen 

 

Formål iht. registerutskrift:  Drift av restauranter og kafeer.  

 

Foretaket er ikke del av konsern, og eier ikke andel i andre foretak. 

 

Foretaket endret navn fra Tøsdalsveien 9 AS til Booble AS den 26.3.2019. 

 

 

III. TVANGSOPPLØSNINGEN 
 

Tvangsoppløsning ble besluttet ved Hordaland tingretts kjennelse av 2.9.2021. 

 

Grunnlaget for tvangsoppløsningen var at selskapet ikke leverte pliktig årsregnskap og 

årsberetning til Regnskapsregisteret for 2019, jf. aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 4. 

 

Fristdagen etter dekningsloven 1-3 annet ledd er 14.5.2021. 

 

Frist for anmeldelse av fordringer var 7.10.2021. 
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IV. BOBESTYRELSEN 
 

Ved beslutning om tvangsoppløsning ble som bostyrer oppnevnt: 

 

Advokat Arne Laastad 

Torgallmenningen 3B, Postboks 271 Sentrum 

5804 Bergen 

Telefon: 55 55 96 00 

E-post: post@laastadstavenes.no 

 

Konkursregisterets boside er benyttet til uthenting og inngivelse av informasjon til 

Konkursregisteret m.m. 

 

På første skiftesamling 4.11.2021 vil det bli redegjort for bobehandlingen.  

Registreringsforretning og innberetning blir fremlagt og gjennomgått. 

 

Bostyrer finner ikke grunnlag for å foreslå oppnevnelse av kreditorutvalg eller 

borevisor. 

 

 

V. NÆRMERE OM DEBITOR 
 

1. Stiftelse, kapital og eierforhold 
 

Foretaket ble stiftet 22.8.2016 med aksjekapital stor kr 100 000, og foretaket ble 

registrert i Foretaksregisteret 7.9.2016. 

 

Foretakets aksjonær pr. tvangsoppløsningsdato var: 

 

Wirawut Sae-Lao  100 % 

 

Boet legger til grunn at Wirawut Sae-Lao i mars 2019 kjøpte samtlige aksjer i selskapet 

sammen med en bekjent, Master Soisakunee, og at det var Master Soisakunee som betalte 

kjøpesummen for aksjene. Det fremstår som om realiteten var at de to skulle eie selskapet 

sammen.    

 

2. Styret og daglig ledelse 
 

Ved tvangsoppløsningen var foretakets ledelse: 

 

Wirawut Sae-Lao  styreleder 

 

Det har ikke vært endringer i foretakets ledelse etter mars 2019. 
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3. Regnskapsførsel og revisjon 
 

Fra og med mars 2019 har selskapet ikke hatt regnskapsfører. Fra denne tid er det heller ikke 

ført noe regnskap.  

 

Ved registering av selskapet i Foretaksregisteret, valgte foretaket bort revisjon av 

årsregnskapet, og foretaket har ikke hatt revisor.     

 

4. Ledelsens engasjement i andre foretak 
 

Styreleder er ikke registrert med tidligere eller nåværende roller i andre foretak.  

 

 

VI. DEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET 
 

1. Næringsvirksomhet og økonomisk utvikling 
 

På tidspunkt for aksjeoverdragelsen i mars 2019, var det ikke drift eller eiendeler i 

selskapet. Tidligere eier, Areal Service AS, hadde planer om å avvikle selskapet.  

Selskapet ble imidlertid i stedet solgt til Sae-Lao. Kjøpesummen var kr 10 000, og skal 

etter det opplyste ha blitt betalt av Soisakunee.  

 

Styreleder og Soisakunee hadde planer om å starte restaurant. Dette ble det imidlertid 

ikke noe av. Det var derfor ingen drift i selskapet etter at de overtok foretaket.   

 

I perioden fra og med 2019 og frem til tvangsoppløsningen, har det ikke vært 

nevneverdige transaksjoner på selskapets bankkonto. Siste ordinære transaksjon ble 

gjennomført 14.3.2019.  

 

I boet er det meldt en rekke fordringer som ikke synes å være relatert til selskapets 

drift. Styreleder ved sin advokat inngav i august 2020 politianmeldelse til Vest 

politidistrikt for identitetstyveri, bedrageri og økonomisk utroskap, idet styreleder 

hevdet at to navngitte personer urettmessig hadde bestilt varer og tjenester i selskapets 

navn for i underkant av kr 400 000. Vest politidistrikt har opplyst til boet at saken er 

under etterforskning, og at det ikke er tatt påtalemessig avgjørelse.  

 

2. Regnskaper og resultatutvikling 
 

Fra foretakets regnskaper hitsettes (avrundet til hele tusen): 

 

2018 2017 2016

Driftsinntekter 72 000 63 000 0

Driftsresultat -89 000 6 000 -4 000

Årsresultat -122 000 -108 000 -37 000

Egenkapital -176 000 -54 000 54 000  
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3. Ansatte 
 

Ved beslutning om tvangsoppløsning hadde foretaket ingen ansatte. Nav 

Registerforvaltning har opplyst at det aldri har vært registrert ansatte på selskapet.   

 

4. Oppfyllelse av formelle krav 
 

Foretaket har levert regnskaper til Regnskapsregisteret for regnskapsårene 2016-2018. 

Det er ikke levert årsregnskaper for 2019 og 2020.  

 

For 2019, 2020 og 2021 er det ikke ført regnskaper. Som tidligere nevnt, har det heller 

ikke vært drift i disse årene.   

 

Skattemelding for formues- og inntektsskatt med vedlegg er ikke levert for 2019 eller 

2020.  

 

Foretaket var ikke merverdiavgiftspliktig og har ikke vært registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. 

 

5. Insolvenstidspunkt 
 

Bostyrer har vurdert tilgjengelig materiell for å finne ut på hvilket tidspunkt foretaket 

ble insolvent. Insolvens foreligger når foretaket er insuffisient og illikvid.  

 

Insuffisient 

Insuffisiens foreligger når foretakets forpliktelser overstiger verdien av foretakets 

eiendeler. Dersom man tar utgangspunkt i foretakets regnskaper, hadde foretaket  

positiv egenkapital frem til 31.12.2016. Pr. 31.12.2017 var egenkapitalen negativ.   

 

Bostyrer antar at foretakets gjeld pr. 31.12.2017 oversteg verdien av foretakets 

eiendeler, således at insuffisiens inntraff i løpet av 2017 og trolig senest 31.12.2017.  

 

Illikviditet 

Illikviditet foreligger når man ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser 

etter hvert som de forfaller og forholdet ikke antas å være av forbigående karakter.  

 

Ved inngangen til 2019 hadde selskapet ifølge årsregnskapet kortsiktig gjeld på ca.  

kr 200 000, mens omløpsmidlene var angitt til ca. kr 23 000. Selskapet sto da uten 

inntekter. Bostyrer antar derfor at selskapet senest 31.12.2018 var illikvid.  

 

Insolvens 

Med bakgrunn i ovennevnte vurdering, antar bostyrer at foretaket ble insolvens i løpet 

av 2018, og trolig senest 31.12.2018. 
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6. Årsaker til tvangsoppløsningen 
 

Selskapet ble tvangsoppløst grunnet unnlatt levering av årsregnskap 2019 til 

Regnskapsregisteret. Styreleder har forklart at han ikke hadde fokus på å sikre at 

selskapet oppfylte sine regnskapsmessige forpliktelser.   

 

 

VII. BOETS STILLING OG STATUS 
 

1. Aktiva - registrering 
 

Arbeidet med registreringsforretning ble påbegynt umiddelbart etter beslutning om 

tvangsoppløsning. 

 

Registreringsforretningen bygger på gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og møte med 

foretakets ledelse. 

 

I registreringsforretning datert 10.9.2021 ble følgende registrert: 

 

1.1 Bankinnskudd 

 

Bank Kontonavn Kontonummer

 Innestående pr. 

konkursåpning 

DnB Bank ASA Bedrift 1503.08.08312 92,72kr                     
 

1.2 Aktiva ellers  
 

Foretaket hadde ikke fast eiendom, kjøretøy, aksjer/VPS-konto, båt, kontanter, domene, 

varelager eller driftstilbehør. Foretaket hadde heller ikke utestående fordringer eller 

tilgodebeløp. Ifølge styreleder var foretaket helt uten aktiva ut over overnevnte bankinnskudd.   

 

1.3 Leieavtaler / Leasing 

 

Styreleder opplyste at foretaket ikke hadde leasing- eller leieavtaler av noe slag per tidspunkt 

for tvangsoppløsningen.     

 

1.4 Tvister 

 

Foretaket var ikke involvert i rettstvister pr. tidspunkt for tvangsoppløsningen.  

 

2. Pant 
 

Ifølge opplysninger fra Løsøreregisteret, foreligger det ingen registrerte panteretter. 
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Bergen kommune har meldt krav på parkeringsgebyr i boet og påberopt legalpant i motorvogn 

EK27922. Ut fra opplysninger fra Statens vegvesen, legger boet til grunn at motorvognen ble 

overdratt fra selskapet til ny eier i 2019, som igjen overdro den videre i 2021. Det er da grunn 

til å anta at legalpantet er bortfalt ved godtroekstinksjon, jf. panteloven § 1-2 fjerde ledd, jf. 

tredje ledd, jf. godtroervervloven § 1 nr. 1.    

 

Det er overfor boet for øvrig ikke anmeldt krav med påstand om salgspant eller lignende. 

 

3. Skyldnerens kausjonsforpliktelser 
 

I henhold til konkursloven § 120 første ledd nr. 2 opplyses at det ikke foreligger holdepunkter 

for at skyldneren har pådratt seg kausjons- og/eller vekselforpliktelse. 

 

4. Omstøtelige og erstatningsbetingende disposisjoner 
 

Bostyrer har gjennomgått kontotransaksjoner for årene forut for fristdagen. Det er ikke 

avdekket mistanke om omstøtelige eller erstatningsbetingende disposisjoner. 

 

5. Driftsstans og Realisasjon 
 

Pr. dato for tvangsoppløsning var foretakets virksomhet opphørt, og det er ikke gjennomført 

noen form for drift i regi av boet. Det har ikke vært aktiva å realisere.  

 

Boet har ikke ønsket innestående beløp på bankkonto, kr 92,72, overført til boets konto, idet 

dette ville utløst revisjonskostnader for boet som ville oversteget innestående beløp. Beløpet 

ble derfor frigitt til fordel for banken, og kontoen ble avsluttet.  

 

6. Gjeld 
 

Det er under bobehandlingen utsendt konkursmelding til mulige kreditorer, herunder 

inkassobyråer. I boet er det anmeldt 24 ulike krav fra fordringshavere i henhold til 

nedenstående. 

 

 

Prioritetsgruppe Beløp

Pantesikret 8 100,00kr              

Massekrav

Prioriterte krav klasse I

Prioriterte krav klasse II

Uprioriterte krav 430 093,98kr          

Etterprioriterte krav 133 748,00kr          

Sum anmeldte krav 571 941,98kr           
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En rekke av de anmeldte krav kan være pådratt selskapet av noen som ikke var legitimert til å 

forplikte selskapet, slik at kravene av den grunn ikke kan rettes mot selskapet. Da det ikke er 

midler i boet til dividende til noen fordringsgrupper, har boet imidlertid ikke funnet det 

nødvendig å vurdere dette nærmere.    

 

7. Tvister 
 

Bostyrer er ikke kjent med at foretaket var innblandet i tvister av noen art, og boet har heller 

ikke vært involvert i tvister eller søksmål. 

 

 

VIII. KREDITORENES STILLING 
 

Tvangsoppløsningsboet har pr. dags dato ikke aktiva som vil kunne gi dekning til noen grupper 

av fordringshavere. 

 

Idet konkursdebitor er et aksjeselskap, vil udekkede krav bortfalle ved bobehandlingens 

avslutning. Kreditorer som likevel vil unngå at deres fordring foreldes, må selv ivareta sine 

interesser, herunder sørge for fristavbrudd i forhold til foreldelse. Virkning av anmeldelse av 

fordring i boet som fristavbrytelse for foreldelse varer i ett år fra boets slutning, jf. 

foreldelsesloven § 22 nr. 2. 

 

 

IX. STRAFFBARE FORHOLD  
 

Det er ikke utarbeidet årsregnskap for 2019 og 2020, noe som kan medføre 

straffansvar etter straffeloven §§ 392-394, jf. regnskapsloven § 15, jf. § 3-1. Det har 

imidlertid ikke vært drift i perioden og kun minimalt med banktransaksjoner. Bostyrer 

finner derfor ikke tilstrekkelig grunn for å anmelde forholdet til påtalemyndigheten.  

 

Styreleder har som nevnt inngitt politianmeldelse for mulige urettmessige kjøp av 

varer og tjenester i selskapets navn. Bostyrer er kjent med at politiets etterforskning 

ikke er avsluttet, og nærværende innberetning oversendes Vest politidistrikt til 

orientering.  

 

 

X. KARANTENEBETINGEDE FORHOLD 
 

Det er under bobehandlingen ikke avdekket forhold som synes å gi grunnlag for å 

anbefale ileggelse av konkurskarantene for foretakets tillitsvalgte. 
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XI. BOBEHANDLINGENS AVSLUTNING 
 

For så vidt angår boets økonomiske status, vises til vedlagte boregnskap. 

 

Det er ikke sannsynlig at fortsatt bobehandling vil kunne tilføre boet ytterligere midler, 

og bobehandlingen foreslås innstilt i medhold av konkursloven § 135 dersom ikke 

kreditorene ønsker fortsatt bobehandling og stiller garanti for de omkostninger dette 

måtte medføre. 

 

Bergen, 1. november 2021 

Booble AS tvangsoppløsningsbo 

 

Arne Laastad 

advokat, bostyrer 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke underskrift.  



SLUTNINGSREGNSKAP

HORDALAND TINGRETTS SAK 21-088924KON-THOD/2

BOOBLE AS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNTEKTER

Ingen inntekter 0,00

Sum aktiva 0,00

UTGIFTER / MASSEKRAV

Ingen utgifter 0,00

Sum utgifter / massekrav 0,00

Boets resultat før avsetning massekrav 0,00

Avsetning massekrav

Gebyr tingrett -14 987,00

Salær bostyrer inkl. mva -44 314,00

Slutningsomkostninger inkl. mva -7 125,00

Utlegg bostyrer inkl. mva -1 870,00

Garantipolise -1 150,00 -69 446,00

Sum utgifter og avsetning massekrav: -69 446,00

Boets resultat: -69 446,00

Mva forutsettes dekket av rekvirentansvar/staten idet konkursdebitor ikke

er registrert i mva-registeret, og boet følgelig ikke får fradragsrett/refusjon av inngående mva.

Som dekkes ved

1. Rekvirentansvar - staten ved tingretten med inntil 50 R: 59 950,00

2. Reduksjon av bostyrers salær 9 496,00

Side: 1  Dato: 02.11.2021  Tid: 14:16



BALANSE

Eiendeler

Statens garantiansvar ved tingretten 59 950,00

Sum eiendeler 59 950,00

Gjeld

Avsetninger

Avsatt til gebyr tingretten 14 987,00

Avsatt til redusert salær/utlegg bostyrer inkl. mva 44 963,00

Sum gjeld / overskudd til fordeling 59 950,00

Bergen, 3. november 2021

Arne Laastad

bostyrer / advokat

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift

Side: 2  Dato: 02.11.2021  Tid: 14:16
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        Bergen, 3. november 2021 
        AL\RBH 

        Ref..162010\ 10252 

        Dok. 101734 

        Ansvarlig advokat: Arne Laastad 

 

 

 

ARBEIDSOPPGAVE MED SALÆRFORSLAG 

 

HORDALAND TINGRETT SAK 21-088924KON-THOD/2 

BOOBLE AS TVANGSOPPLØSNINGSBO 

 

 

Av det arbeid som er utført vedrørende dette bo, vil jeg nevne: 

 

Aktiva 

Korrespondanse med VPS m.fl. for å klarlegge eventuelle aktiva tilhørende boet. 

Innhenting av opplysninger om ev. motorvogner fra Statens vegvesen og søk i 

Småbåtregisteret. 

Ansatte 

Forespørsel og innhenting av oppgave over ev. ansatte / tidligere ansatte fra Aa-

registeret, NAV Registerforvaltning. 

 

Bankforbindelser 

Ved konkursåpning ble samtlige banker i regionen tilskrevet for å få informasjon om 

eventuelle konti tilhørende boet. 

Boet har hatt korrespondanse med selskapets bankforbindelse, DnB Bank ASA, og 

gjennomgått kontoutskrifter for årene forut for tvangsoppløsningen.  

Selskapets konto er videre avsluttet.  

 

Brønnøysund-registrene - Bosiden 

Nødvendig informasjon er uthentet og behandlet på Bosiden / Brønnøysund-registrene. 

 

Innberetning 

Detaljert sluttinnberetning med regnskap er utarbeidet. 

 

mailto:post@laastadstavenes.no
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Konkursdebitor 

Under bobehandlingen har boet hatt møte og telefonsamtaler med konkursdebitor og 

innhentet informasjon fra denne. 

Samtidig har konkursdebitor fått seg forelagt forkynning av åpningskjennelsen, 

registreringsforretning og utkast til innberetning. 

Kreditorer  

Utsendelse av kunngjøring til mulige kreditorer med videre, mottak, kontroll og 

registrering av fordringer. 

Det er i alt registrert 24 krav. 
 

Pant - leasing 

Gjennomgått panteopplysninger fra Løsøreregisteret. Korrespondanse med Bergen 

kommune vedr. legalpant i motorvogn.  

 

Bompengeselskap m.m.  

Korrespondanse til bompengeselskap m.m. i forbindelse med tvangsoppløsningen.   

 

Registreringsforretning 

Gjennomføring og utarbeidelse av registreringsforretning. 

 

Regnskap / Revisjon 

Innhenting og gjennomgang av selskapets tilgjengelige regnskapsmateriell. Skriftlig 

informasjon mottatt fra Skatteetaten er gjennomgått og vurdert. 

 

Korrespondanse med undertegnedes ordinære revisor i forbindelse med revisjon av boets 

regnskap. 

 

Straffbare forhold m.m. - konkurskarantene 

Gjennomgang av debitors virksomhet med henblikk på avdekning av mulige straffbare 

og/eller karantenebetingede forhold, herunder korrespondanse og telefonisk kontakt med 

Vest politidistrikt. Korrespondanse og telefonisk kontakt med styreleders advokat for 

innhenting av informasjon vedr. tidligere inngitt politianmeldelse.    

 

I tillegg kommer øvrige rutinemessige oppgaver og forespørsler som bobehandlingen 

medfører.  

 

oo000oo 

 

 

Til bobehandlingen har medgått totalt 24,63 timer. 

 

I tillegg kommer slutningsomkostninger som er beregnet tid til utførelse av oppgaver 

som påløper fra avgivelse av arbeidsoppgave frem til endelig avslutning av boet,  

herunder; 
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- utsendelse av slutningsdokumenter til kreditorer og øvrige adressater, herunder 

rapportering via Bosiden 

- mottak og ekspedisjon av innstillingskjennelse, fakturering av godkjent honorar, 

mva-rapportering m.m.,  

- oppfølging av frister og avregning av massekrav og oppgjør av bokonto, 

slutningsbilag,  

- oppfølging slettelsesmeldinger og endelig avslutningsdokumenter til retten. 

 

Salær og utlegg under bobehandlingen, kreves således dekket: 

 

Salærkrav Beløp Mva Sum

Bostyrer/advokat 3,25 timer à 1 900,00kr     6 175kr              1 544kr            7 719kr              

Ansatt advokat 16,05 timer à 1 575,00kr     25 279kr            6 320kr            31 599kr            

Saksbehandler 5,33 timer à 750,00kr        3 998kr              999kr               4 997kr              

Sum 35 451kr            8 863kr            44 314kr            

Slutningsomkostninger 5 700kr              1 425kr            7 125kr              

Sum salærkrav 24,63 timer 41 151kr            10 288kr          51 439kr            

Hertil kommer utlegg for:

Gebyrer (VPS m.m.) 1 496kr              374kr               1 870kr              

Garantipolise 1 150kr              1 150kr              

Sum utlegg: 2 646kr              374kr               3 020kr              

Samlet krav 43 797kr           10 662kr          54 459kr           

 

Boet er ikke mva-registrert og har ikke fradragsrett for mva.  

 

Bostyrers salærkrav reduseres imidlertid til disponibelt beløp iht slutningsregnskap, 

med tillegg av renter på bokonto. 

 

Bostyrer har ikke mottatt annen godtgjørelse under bobehandlingen, jfr. konkurslovens 

§157, 1.ledd, 2.punktum. 

 

Arbeidsoppgaven sendes til foreleggelse for skyldneren samt kreditorene, jfr. 

konkursloven § 157, 2.ledd, 1.punktum. 

 

 

Bergen, 3. november 2021 

 

 

Arne Laastad 

Advokat 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen underskrift 
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