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Passiva 

Det er meldt totalt 80 krav i boet som fordeler seg som 

følger: Massekrav 
Pantekrav 
Prioriterte krav av klasse 1 
Alminnelige krav 
Etterprioriterte krav 
SUM 

7.8 Tvister/søksmål 

kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 

7 312,50 
40 079 437,72 

1 075 007,00 
12 512 998,15 

4 570.00 
53 679 325,37 

Boet er ikke kjent med at selskapet var involvert i rettslige tvister ved 
konkursåpningen. 

På vegne av obligasjonseierne for lånet utstedt av Blåfjell AS, begjærte Intertrust 
(Norway) AS omgjøring av boets beslutning om salg av overbeheftede eiendeler, 
jf. konkursloven§ 117a, jf.§ 99. Boet bestred at beslutningen om salg av løsøret var 
åpenbart urimelig. I kjennelse fra Namdal tingrett av 7. desember 2020 ble 
begjæringen ikke tatt til følge. Boet ble tilkjent sakskostnader fra Intertrust (Norway) 
AS på kr 5 000 ekskl. mva. 

8. KREDITORENES STILLING

8.1 Dekning til kreditorene

Det gis full dividende til massekrav med kr 7 312,50 og dividende på ca.14,45956%
til prioriterte krav av klasse I.

8.2 Fordringsprøving

Fordringsprøving er gjennomført for den fordringsklassen som mottar dividende.
Fordringsprøvingsmøte iht. konkursloven§ 111 ble avholdt på bostyrerens kontor
mandag 20. desember, uten at noen møtte. Bostyrerens innstilling ble følgelig lagtti1
grunn. Skyldneren og samtlige kreditorer som fikk innstilt sine fordringer var varslet
om tidspunkt for møtet og forelagt bostyrerens innstilling ved brev av 17. desember
2021. Når det finnes ubetenkelig, kan en fordring prøves selv om bostyrers
innstilling ikke har foreligget senest åtte dager før fordringsprøvingen, jf.
konkursloven§ 111 andre ledd siste punktum.

Øvrige anmeldte krav i boet vil ikke motta dekning, og er følgelig heller ikke prøvet.

9. STRAFFBARE FORHOLD

Bostyreren har ikke avdekket straffbare forhold.

www.kvale.no 
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Det er utarbeidet orienteringer. 

Nærværende sluttinnberetning og sluttregnskap er utarbeidet. 

Diverse slutningsarbeid er utført, og vil utføres (herunder utlodning). 

12. SALÆRANMODNING

Det vises til punktet om utført bobehandling ovenfor, Jf. punkt 11, samt punkt 7.1. om
realisering av aktiva.

Det har medgått totalt 238,25 timer til bobehandlingen som fordeler seg slik:

Blåfjell AS Beløp 
Antall timer Timesats eks. mva. 

Bostyrer 113,75 1980 225 225 

Advokat 43,75 1 650 72187,50 

Advokatfullmektig 32 1 320 42 240 

Saksbehandler 48,75 780 38 025 

Sum 238,25 377 677,50 

I henhold til rettens veiledende satser utgjør dette som vist i tabellen ovenfor et 
totalt salær på kr 377 677,50 eks. mva. Påløpt merverdiavgift utgjør kr 94 419,38 og 
totalt salær inkl. mva. avrundet til nærmeste hele krone utgjør således kr 472 097, 

Av det totale arbeidet refererer 44,50 timer seg til arbeid utført i tilknytning til 
lønnsgaranti, hvorav 7,25 timer er utført av bostyreren og 37,25 timer er utført av 
saksbehandler. Iht. rettens veiledende satser utgjør dette et salær på kr 43 410 eks. 
mva., og totalt salær inkl. mva. avrundet til nærmeste hele time utgjør kr 54 263. 

Til kreditorutvalgsmedlemmene foreslås et salær på kr 3 000 til hvert av 
medlemmene refererende seg til ca. 3 timer medgått arbeid, og totalt salær utgjør 
kr6 000. 

Salærforslaget har blitt forelagt kreditorutvalgsmedlemmene, som ikke har fremmet 
innsigelser mot dette. 

Boet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og vil ha krav på refusjon av inngående 
merverdiavgift. 

www.kvale.no 
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Bobehandlingen anses med dette som avsluttet. 

Det gis full dividende til massekrav med kr 7 312,50 og en dividende på 
ca. 14,45956% til krav av fordringsklasse 1. Krav i øvrige fordringsklasser mottar 
ikke dividende. 

Innvendinger mot innholdet i denne sluttinnberetningen, mot salærforslaget 
eller mot at bobehandlingen avsluttes uten skiftesamling må innsendes skriftlig 
til Namdlal tingrett innen fjorten - 14 - dager fra datering av denne 
sluttinnberetningen. 

En gjenpart av eventuelle bemerkninger bes sendt bostyreren. 

RoyW Høias 
kreditorutvalgsmedlem 

Oslo, 5. januar 2022 

Jon Skjørshammer 
advokat/bostyrer 

/, rk PM Ill/ t0
r,

,:/2;J� 
Andreas W. Hennyng /j / 
Kreditorutvalgsmedlem 
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BLÅFJELL AS, DETS KONKURSBO 

BO NR. 20-102483KON-NAMD 

SLUTTREGNSKAP 

Innbetalt 
Overført fra konto 4448.12.65840 
Innbetalt av Telenor AS 
Oppgjør av aktiva som tilfaller boet 
hvorav tilfaller lntertrust, utbetalt 
Nav Lønnsgaranti 
Utbetalt Nav Lønnsgaranti 
Overført fra konto 1506.47.87281 rekonstruksjon 
Renter 
Sum 

Utbetalt 
Administrasjonsutgifter 
Overført til Blåfjell Holding AS, dets konkursbo 
Bostyrerforsikring 
Rettsgebyr 
Salær bostyrer 
Salær borevisor 
Honorar Kreditorutvalgsmedlem og arbeidsgiveravgift 
Utlegg porto 
Sum 

Overskudd 
som gir full dividende til massekrav med kr. 7 312,50 og 
dividende 14,45956% til prioriterte krav klasse I. 

EIENDELER 
Saldo boet konto 1506.51.61114 
Renter beregnet boets konto pr. 07/02-2022 
Merverdiavgift til gode 
Sum 

GJELD 
Rettsgebyr 
Bostyrerhonorar 
Merverdiavgift 
Borevisorhonor 
Merverdiavgift 
Honorar kreditorutvalgsmedlem 
Arbeidsgiveravgift 
Utlegg porto 
Merverdiavgift 
Sum Gjeld 

EGENKAPITAL 
Sum 

-

Oslo, 17. desember 20+ 1 

'1-1t/2d'l/llf( ld:.�-7/.· 
Andreas W. Hennyn / 
kreditorutvalgsme lem 

1 070 000,00 
(565 000,00) 

1 075 007,00 
(1 075 007,00) 

377 677,50 
94 419,38 
85 474,50 
21 369,00 

3 040,00 
760,00 

147 979,24 
580,19 

sos 000,00 

50 569,05 
1 225,27 

705 353,75 

4 100,75 
35 156,25 

1 005,00 
29 300,00 

377 677,50 
85 474,50 

6 846,00 
3 040,00 

542 600,00 

162 753,75 

663 908,72 
1 080,03 

116 651,38 
781 640,13 

29 300,00 

472 096,88 

106 843,50 
6 000,00 

846,00 

3 800,00 
618 886,38 

162 753,75 

Jon Skjørshammer
advokat/bostyrer



Sak nr. 20-102483KON-NAMD Blåfjell AS konkursbo 
NOTER TIL SLUTTREGNSKAP PR. 17.12.2021 

 
Note 1 Regnskapsprinsipper 
Boets sluttregnskap er avgitt i samsvar med Konkurslovens § 86, bokføringsforskriftens § 1-1 og 
Konkursrådets anbefaling for regnskapsføring i konkursbo. Boregnskapet omfatter perioden fra 
konkursåpning til balansedato. 
 
  
1-1 Inntekter 
Inntektsføring ved realisasjon av eiendeler, fra omstøtelse av utbetalinger og andre innbetalinger til 
boet er regnskapsført på tidspunkt for innbetalingen.  
 
Skyldnerens bankbeholdning er inntektsført på tidspunkt for konkursåpning.  
 
Innbetalinger i valuta er omregnet til verdien i norske kroner på tidspunkt for innbetalingen. 
 
Ikke innbetalte renteinntekter er estimert og inntektsført frem til boets slutning og eventuell utlodning 
etter gjeldende frister.   
  
1-2 Kostnader 
Boets kostnader omfatter det som er utbetalt i perioden, en avsetning for påløpt ubetalte kostnader og 
et estimat av det som forventes påløpt frem til boets slutning. 
 
1-3 Resultat 
Boets resultat viser sum dividende til utlodning, med forslag til utbetaling.    
Alternativt: Boets underskudd og negativ egenkapital dekkes av garanti stilt av [forklar nærmere]. 
 
1-4 Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Fordringer er vurdert til forventet innbetaling. Gjeld er vurdert til forventet utbetaling. 
  
Alternativ: Boets egenkapital tilsvarer netto resultat etter realisasjon etter skyldnerens eiendeler og 
skal utbetales til boets fordringshavere.  
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Bo nr. 20-102483KON-NAMD Blåfjell AS, dets konkursbo 
Borevisors beretning 
 
 
Uttalelse om sluttregnskapet 
 
Jeg har revidert det vedlagte sluttregnskapet for sak nr. 20-102483KON-NAMD Blåfjell AS 
dets konkursbo, som består av resultatregnskap for perioden 30.10.2020 -17.12.2021, balanse 
og noter. Sluttregnskapet er utarbeidet av bostyreren i henhold til konkursloven § 122, i samsvar 
med regnskapsprinsippene beskrevet i note 1.  
 
Bostyrers ansvar for sluttregnskapet  
 
Bostyrer er ansvarlig for utarbeidelsen av sluttregnskapet i samsvar med regnskapsprinsippene 
beskrevet i note 1, og for slik intern kontroll som bostyrer finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et sluttregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil.  
 
Borevisors oppgaver og plikter  
 
Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om sluttregnskapet på bakgrunn av min revisjon. 
Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med konkursloven § 90 annet ledd, revisorloven og 
god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.  
 
Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører 
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at sluttregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon.  
 
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
tilleggsopplysningene i sluttregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, 
herunder vurderingen av risikoene for at sluttregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, 
enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den 
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interne kontrollen som er relevant for bostyrers utarbeidelse av sluttregnskapet med det formål 
å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å 
gi utrykk for en mening om effektiviteten av boets interne kontroll. En revisjon omfatter også 
en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av bostyrer er rimelige, samt en vurdering av den generelle 
presentasjonen av sluttregnskapet.  
 
Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for min konklusjon.  
 
Konklusjon  
 
Etter min mening er sluttregnskapet for sak nr. 20-102483KON-NAMD Blåfjell AS dets 
konkursbo, i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i note 1 
til sluttregnskapet. 
 
 
Sandvika, 27. desember 2021 
BHL DA 
 
 
Helge A. Østvold 
Statsautorisert revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










