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Bergen, 10.02.2021

SAK NR.20-176883KON-BERG/2: CAFE FLÅTEN AS, DETS KONKURSBO –
INNBERETNING TIL SKIFTESAMLING
1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN
1.1. Bergen tingrett, Postboks 7412, 5020 Bergen
1.2. Kreditorer som har anmeldt sine krav i boet
1.3. Skatt vest, DLF_innberetning@skatteetaten.no
1.4. Konkursdebitor v/ styreleder Arild Birkeland, Hatlestadlia 120, 5227 Nesttun
1.5. Innberetningen legges ut på www.altinn.no
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER
Debitors navn: Cafe Flåten AS, heretter «Selskapet» eller «Skyldner»
Forretningsadresse: c/o Amfi Os Prestegardskogen 2B, 5210 OS
Selskapets org. nr. 966 118 121
Boets org. nr. 926 136 941
Bransje: Drift av restauranter og kafeer
Vedtektsfestet formål: Kafedrift
Konsern: Nei
Eierandeler i andre selskaper: Ims Kjeden AS 1 %

3.
KONKURSÅPNINGEN
3.1. Konkurs ble åpnet ved Bergen tingretts kjennelse av 08.12.2020.
3.2. Konkurs ble åpnet etter begjæring om oppbud fra Selskapets styre datert 02.12.2020,
innkommet Bergen tingrett 07.12.2020
3.3. Fristdagen i boet er 07.12.2020.
3.4. Frist for anmeldelse av fordringer i boet var 12.01.2021. Fristen er imidlertid ikke preklusiv,
slik at også senere innkomne krav tas under behandling såfremt det ikke påfører boet
ekstra kostnader.
3.5. Tidspunkt for skiftesamling: 11.02.2021 kl. 10:45 i Bergen tingretts lokaler.
4.
BOBESTYRELSEN
4.1. Oppnevnt som bostyrer er advokat Alf-Erik Jentoft, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS,
Postboks 343 Sentrum, 5804 Bergen. Tlf 55 69 99 50, e-post aej@hammervollpind.no

OSLO I BERGEN / HALDEN/ STAVANGER

ADVOKATFIRMAET HAMMERVOLL PIND AS
BRYGGEN 3-5, 5003 BERGEN/ POSTBOKS 343 SENTRUM, 5804 BERGEN/ TLF: 55 69 99 50 / ORG.NR: 918 930 477 MVA
HAMMERVOLLPIND.NO

4.2. Borevisor - kreditorutvalg
Borevisor og kreditorutvalg anses ikke nødvendig. Bostyrers virksomhet er underlagt
ordinær revisjon av statsautorisert revisor. I nødvendig utstrekning revideres boets
regnskap av bostyrers faste borevisor.
5.

NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR

5.1. Innledende bemerkninger
Opplysninger i bobehandlingen er innhentet gjennom kontakt med styreleder Arild
Birkeland, regnskapsfører, revisor, offentlige etater, leverandører m.fl. Boet har videre
gjennomgått dokumenter tilsendt fra Brønnøysundregistrene samt gjennomgått selskapets
regnskaper og kontoutskrifter.
5.2. Stiftelsesdato og registreringsdato
Selskapet ble stiftet 1.2.1993 og registrert i Foretaksregisteret 6.3.1993.
5.3. Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr 300 000. Kapitalen er registrert fullt innbetalt.
5.4. Eierforhold
Selskapet var eid av Arild Birkeland og Elisabeth Birkeland med hhv. 60 % og 40%.
5.5. Styret
På konkursåpningstidspunktet besto ledelsen i selskapet av følgende personer:
Styreleder:
Styremedlem:
Varamedlem:
Daglig leder:

Arild Birkeland, Hatlestadlia 120, 5227 Nesttun.
Elisabeth Birkeland, Hatlestadlia 120, 5227 Nesttun
Nina Leivestad, Lepsøyvegen 73, 5217 Hagavik
Arild Birkeland

5.6. Ledelsens rolle i andre virksomheter
Styreleder / daglig leder Arild Birkeland er ikke registrert med roller i andre foretak eller
konkurser.
5.7. Tidligere konkurser – konkurskarantene
Styreleder / daglig leder var styremedlem i Senterkiosken Os AS, org. nr. 994 256 270.
Konkurs ble avsluttet 20.4.2015.
Det er ikke kjent at styreleder / daglig leder har vært ilagt konkurskarantene.
5.8. Selskapets revisor
Selskapets revisor var Os Revisjon, Tøsdalsveien 39, 5210 Os.
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Det er utarbeidet ett nummerert brev fra revisor, hvor det er påpekt at Selskapet ikke til
enhver tid har hatt tilstrekkelig med skattetrekksmidler på egen konto i samsvar med
bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12.
5.9. Selskapets regnskapsfører
Selskapets regnskapsfører var Tore Folkestad, Sørlia 19, 5223 Nesttun, se nærmere i
punkt 6.2 om dette.
5.10. Merverdiavgiftsregistrering
Selskapet var registrert i Merverdiavgiftsregisteret og boet er registrert i samme.
6.

KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET

6.1. Nærmere om selskapets drift og historie
Styreleder og daglig leder Arild Birkeland overtok Cafe Flåten i 1993. Han og hans kone,
Elisabeth Birkeland, har eid og drevet denne siden den tid.
De siste par årene har omsetningen for restauranten vært lavere enn tidligere år. Da
koronapandemien inntraff med full styrke i mars 2020 ble det meget vanskelig for
Selskapet å drive restaurantdrift, ettersom kundebasen ble vesentlig redusert på kort tid. I
mai 2020 ble det skutt inn kr 200 000 i egenkapital i Selskapet og kr 100 000 i lån fra
aksjonær.
Selskapet eide en hytte som i forbindelse med de økonomiske nedgangstidene ble lagt ut
for salg. Denne ble solgt i mai 2020 for kr 2 000 000, som var kr 600 000 under
prisantydning. Cafe Flåten fikk også tilkjent en husleiereduksjon for 2020 på kr 124 936.
Disse tiltakene var imidlertid ikke nok til at driften kunne fortsette. Leiekontrakten for
lokalene gikk ut høsten 2020. Dersom restauranten skulle drives videre måtte det inngås
ny kontrakt for en seksårsperiode. Selskapet valgte å selge driften og varelageret, og å
transportere leiekontrakten til IMA Kafé Drift AS, med virkning fra 1. november 2020.
Kjøpesummen var kr 433 839, hvorav kr 33 839 var vederlag for varelager og kr 400 000
for virksomheten for øvrig. Beløpet ble innbetalt til Selskapets konto 10/11-2020. IMA Kafé
Drift AS overtok også de ansatte, foruten Elisabeth Birkeland som ble oppsagt.
Den 30. november 2020 innfridde Selskapet et pantsikret lån til Sparebanken Vest på kr
316 344,38. Banken hadde pant i driftstilbehør, varelager og factoringpant. Styreleder
hadde personlig 26. november innbetalt kr 240 000 før Selskapet. Bostyrer vil undersøke
nærmere rundt Selskapet betalinger/transaksjoner den siste måneden før konkurs. Videre
vil boet kreve Sparebanken Vest for legalpant i h t panteloven § 6-4 (6).
Selskapet leaset en Mitsubishi Outlander og eide en Citroën Berlingo. I november 2020 ble
begge bilene overført til styreleder. Verdien av Berlingoen ble motregnet mot fordringer
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styreleder hadde på Selskapet. Outlanderen ble kjøpt ut av leasingkontrakten for kr
303 000 av styreleder privat. Se nærmere om disse disposisjonene under punkt 9.
6.2. Regnskap og regnskapsførsel
Selskapets regnskapsfører i perioden 2020 var:
Folkestad regnskap
org. nr. 924 709 073.
Selskapets regnskapsfører tidligere år var:
Fana Regnskapskontor AS
org. nr. 995 082 853.
Regnskapene har vært ført til hver momstermin, og sist førte termin er 5. termin 2020 per
31.oktober 2020.
6.3. Årsakene til konkurs
Den direkte årsaken til konkursen er oppbudsbegjæringen fra Selskapets styre innkommet
til Bergen tingrett 2. desember 2020.
Den indirekte årsaken er minkende kundemasse de seneste år, og tiltakene som ble innført
i forbindelse med koronapandemien våren 2020. Dette har medført lavt besøkstall på
senteret og lite kunder i restauranten.
6.4. Insolvenstidspunkt
Insolvens inntreffer når skyldneren ikke har midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall, uten at dette er forbigående, og skyldners gjeld overstiger verdien av skyldnerens
eiendeler og inntekter til sammen.
Det fremgår av mottatte fordringer at Selskapet før konkursåpning hadde to ubetalte
fordringer på kr 5 027,17 og kr 5 860,57. De største fordringene hadde forfall etter
konkursåpning. Selskapet har hatt negativ egenkapital siden 2018.
Basert på at Selskapet var i en avviklingsfase, at driften var solgt, og at det ikke var
muligheter for ytterligere inntekter, legger bostyrer til grunn at Selskapet ble insolvent kort
tid før konkursåpningen.
6.5. Ansatte
Ifølge Aa-registeret hadde Selskapet 16 ansatte i forskjellige stillingsprosenter i løpet av
2020.
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Ifølge avtalen om overdragelse av driften forpliktet IMA Kafé drift AS seg til å overta to
heltidsansatte.
Boet har oversendt oppsigelse og erklæring om ikke inntreden til ansatte og tidligere
ansatte. Det forventes anmeldt lønnskrav.
7.

BOETS STILLING

7.1. Boets aktiva
Selskapets bankforbindelse har vært Sparebanken Vest. Innestående på skattetrekkskonto
var kr 18 079,76. Kr 15 915 er overført til skatteetaten, og kr 2 164,76 er overført til boets
konto.
Samlet innestående på driftskonti var kr 1 318,61. Dette er også overført til boets konto, og
alle konti er avsluttet.
Boet har videre mottatt kr 15 000 fra styreleder, se nærmere under pkt. 9.
Selskapet hadde aksjer i Ims Kjeden AS. Disse er solgt tilbake til kjeden for kr 5 000.
Det er ikke avdekket andre aktiva.
7.2. Passiva
Det er til nå anmeldt 5 krav som fordeler seg slik:
Massekrav
Pantekrav
Prioriterte krav kl I
Prioriterte krav kl II
Uprioriterte krav
Etterprioriterte krav
Sum

kr 0
kr 0
kr 0
kr 118 531
kr 80 162,38
kr 0
kr 198 693,38

7.3. Pantsettelser
Pantkreditor
Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
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Dagbokdato
11.02.2002
24.02.2005
12.10.2006
28.08.2019

Gjelder
Pant i driftstilbehør
Factoringavtale
Pant i driftstilbehør
Pant i varelager

Sum (kr)
600 000
300 000
800 000
100 000

5

8.

TVISTER
Bostyrer er ikke kjent med at Selskapet var involvert i rettslige tvister per konkursåpning.

9.

OMSTØTELIGE DISPOSISJONER
Bostyrer vil i det videre foreta en nærmere vurdering av Selskapets transaksjoner den siste
måneden før konkurs, jf. også punkt 6.1 over.
Overførselen av Citroen Berlingo til styreleder ble vurdert av bostyrer som omstøtelig både
etter dekningsloven § 5-5 og etter dekningsloven § 5-9. Styreleder fikk som følge av
disposisjonen dekning for sine fordringer til fortrengsel for andre fordringshavere.
Styreleder har akseptert dette og overført vederlagsbeløpet på kr 15 000 til boets konto.
Beløpet anses å være i samsvar med bilens markedsverdi.

10.

GJENSTÅENDE ARBEID

Gjenstående arbeid vil være innstilling av lønnskrav til NAV lønnsgaranti. Videre vil
bostyrer vurdere disposisjonen med innfrielse av lån kort tid før konkursåpning samt boets
legalpanterett.
11.

KREDITORENES STILLING
Det er i dag ikke midler til utbetaling av dividende til kreditorer med anmeldte fordringer i
boet.

12.

MULIGE STRAFFBARE FORHOLD – KONKURSKARANTENE
Det foreligger mistanke om overtredelse av straffebestemmelser ved at Selskapet i 2019
ikke hadde tilstrekkelig med skattetrekkmidler på egen konto i samsvar med
bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12. Overtredelse kan rammes av
straffebestemmelsen i samme lovs § 18-1.
Bostyrer har ikke avdekket andre mulige straffbare forhold. Det følger av
samarbeidsrutinene i konkurssaker pkt. 2.4 at hvis bostyrer antar at det foreligger brudd på
merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og/eller ligningsloven/skatteforvaltningsloven,
men hvor det ikke er mistanke om andre straffbare forhold, skal anmeldelsen sendes
direkte til Skatteetaten. Nærværende beretning oversendes derfor ikke til politiet.
Bostyrer har ikke innstilt på konkurskarantene for styreleder.

13.

UTFØRT BOBEHANDLING
Det er generelt foretatt ordinær bobehandling, der bobestyrer har foretatt/ivaretatt pålagte
oppgaver. Den innledende bobehandlingen har bestått i å skaffe oversikt over
virksomheten og verdier, herunder åpningsbrev til bank og offentlige etater, samt
postomadressering og innhenting av informasjon fra registre, gjennomgang av informasjon
om boet lagt inn i Altinn.no, vurdering av sikring mv.
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Bostyrer har videre avholdt møte med styreleder for informasjon om virksomheten, aktiva,
leieforhold med videre. Omstøtelige disposisjoner er adressert og boets aktiva (aksjer) er
solgt. Bobehandlingen har for øvrig bestått av registrering av fordringer, utarbeidelse av
innberetning til retten og gjennomgang av selskapets økonomiske forhold, herunder
bankutskrifter og tidligere årsregnskap. Endelig er det foretatt vurdering av straffbare og
erstatningsbetingende forhold.
14.

AVSLUTNING
Etter bostyrers vurdering er det hensiktsmessig med videre bobehandling for å
ferdigbehandle lønnskravene og følge opp de forhold som er angitt i punkt 10.
Det forventes at bobehandlingen kan avsluttes innen kort tid. Dersom bobehandlingen ikke
er avsluttet innen utløpet av mai 2021, vil bostyrer oversende rapport om bobehandlingen
til tingretten.

Bergen, den 10. februar 2021
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

ALF-ERIK JENTOFT
advokat / bostyrer

Vedlegg:
- Fordringsliste
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Styreleders erklæring etter konku rslove n§ 120 annet ledd:
Undertegnede styreleder i Cafe Flåten AS, Arild Birkeland, har gjenno
mgått denne innberetning.
Jeg erklær er på ære og samvittighet at de opplysninger som fremkommer
om skyldnerens
økonomiske forhold etter mitt vitende er riktige og uttømmende.

Bergen , den 11.02.2021

L ~k g, ~, r

Arild Birkeland, styreleder Cafe Flåten AS
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Cafe Flåten AS, dets konkursbo
Fordringsliste
Fordringsnr/-klasse

Kravet gjelder

Anmeldt beløp

1

P2

Skatteetaten

2

UP

NorgesGruppen Finans AS

3

UP

Sparebanken Vest

4

UP

Ice Communication Norge AS v/ Visma Financial Solutions AS

9 274,64

5

UP

Veni Metering AS v/ Kredinor

5 860,57

6

P2

Skatteetaten

15 915,00

6

UP

Skatteetaten

16 597,00

118 531,00
5 027,17
60 000,00

Sum prioriterte krav kl II
Sum uprioriterte krav
Sum alle klasser

10. februar 2021

134 446,00
Sum uten pant

96 759,38

96 759,38
231 205,38
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