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ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Denne innberetning sendes til Oslo byfogdembete, samt i kopi til
- de kreditorer som innsender fordring
- selskapets ledelse
Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret, og bli publisert på
www.rosom.no.
Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt
9 nedenfor.
Driftskonto 8101 05 28216
Klientkonto 8101 11 86009
Org. NO 965 870 016 MVA
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IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER

2.1

Navn

Debitor er All Ears AS. Debitor blir heretter også benevnt ”Selskapet”.
2.2

Forretningssted

Selskapets registrerte forretningsadresse er c/o Ola Ødegaard, Thereses gate 24, 0168 Oslo.
Tidligere adresser:
Fra nyregistrering 30. september 2004 til 25. september 2008: Elisenbergveien 10, 0265 Oslo.
2.3

Organisasjonsnummer

Selskapets organisasjonsnummer er 987 309 717.
2.4

Bransje

I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål å utvikle, markedsføre og selge produkter
og tjenester innenfor internett- og sms markedet samt deltakelse i andre selskaper.
2.5

Konsern

Selskapet er et datterselskap av Åpen Himmel AS, org. nr. 985 673 055.
2.6

Eierandeler i andre virksomheter/selskaper

Selskapet har så langt vi har fått avklart pr. i dag, ikke eierandeler i andre virksomheter/selskaper.
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KONKURSEN

Rettsgrunnlag
Rekvirent
Tvangsoppløsningsgrunnlag
Fristdag iht. dekningslovens § 1-3
Frist for fordringsanmeldelse
Første skiftesamling

Oslo byfogdembetes kjennelse av 26. oktober 2010,
kl. 09.45.
Foretaksregisteret
Manglende revisor. Selskapet oppløses i medhold av
aksjelovens § 16-15 (1) nr. 4.
2. september 2010.
30. november 2010.
Mandag 22. november 2010, kl. 09.00 i rettssal 626 i
Oslo tinghus, C.J. Hambros plass 4, Oslo.
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BOBESTYRELSEN

4.1

Bostyrer

Som bostyrer er oppnevnt
Advokat Erik Sandtrø
Roald Amundsens gate 6
Postboks 1983 Vika
N-0125 Oslo
Telefon: 23 00 34 40
Telefaks: 23 00 34 50
E-mail: mail@rosom.no
4.2

Borevisor

Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. Det vil ventelig heller ikke bli oppnevnt borevisor.
4.3

Kreditorutvalg

Kreditorutvalg vil ventelig bli oppnevnt på første skiftesamling. Som medlem av kreditorutvalget
foreslås stud. Jur Sofie Vikse, som har sagt seg villig og habil til å påta seg vervet under Oslo
byfogdembetes gjeldende betingelser.
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NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR

5.1

Stiftelsesdato og registreringsdato

Selskapet ble stiftet den 27. september 2004. Selskapet ble første gang registrert i
Foretaksregisteret den 30. september 2004.
5.2

Aksjekapital ved stiftelsen og ved tvangsoppløsningstidspunktet

Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen NOK 100 000,-. Aksjekapitalen er registrert fullt
innbetalt. Det er registrert endringer i aksjekapitalen i Foretaksregisteret den 31. mai 2005
(NOK 110 000,-), 2. mai 2006 (NOK 115 750,-) og 21. oktober 2006 (NOK 121 500,-)
5.3

Selskapets aksjonærer

Selskapet aksjonærer er:
- Åpen Himmel AS (org. nr. 985 673 055) – 81,48 %
- SMS Holding AS (org. nr. 930 567 825) – 18,52 %
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5.4

Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år

Ved tvangsoppløsningstidspunktet besto styret av Ole Petter Gilbo, født 8. februar 1974, som
styrets leder og Ola Ødegaard, født 23. juli 1973, som varamedlem.
Som kontaktperson var registrert Ola Ødegaard.
Tidligere daglig leder:
Fra 6. oktober 2005 – 2. mai 2006, Magnus Ravlo Stokke
Tidligere styreleder:
Fra 30. september 2004 – 30. januar 2010, Ola Ødegaard
Tidligere styremedlemmer:
Fra 30. september 2004 – 30. januar 2010, Erik Alert Utvåg Harr
Fra 30. september 2004 – 7. oktober 2008, Magnus Ravlo Stokke
Fra 31. mai 2005 – 30. januar 2010, Ole Petter Gilbo
5.5

Revisor

Selskapets revisor har vært Høidahl & Solheim AS, org.nr. 985 524 645, Bygdøy Alle 111, 0273
Oslo. Ansvarlig for oppdraget har vært statsaut. revisor Tarjei Høidahl.
Revisor er registrert fratrådt i Foretaksregisteret den 24. april 2010.
5.6

Regnskapsfører

Selskapets regnskaper er ført av HK Regnskap Oslo AS, org. Nr. 987 572 957, Grenseveien 97 C,
5. etg., postboks 6178 Etterstad, 0602 Oslo.
5.7

Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper

Styrets medlemmer og daglig leder er også registrert med tillitsverv i følgende selskaper:
Styrets leder Ole Petter Gilbo:
- Orthogenics AS, org.nr. 980 675 092, styremedlem
- International Competence Education AS, org.nr. 987 124 822, styreleder (slettet 9.
september 2009)
- Gilbo & Bygg AS, org.nr. 994 588 613, kontaktperson og styreleder
- Portrommet AS, org.nr. 984 192 452, styremedlem
- Big Deal Drift AS, org.nr. 971 645 288, varamedlem
- Oslo Akutten AS, org.nr. 937 718 284, kontaktperson og styreleder
- Gilbo Invest AS, org.nr. 961 976 758, varamedlem
- Avidit AS, org.nr. 989 190 172, daglig leder og styreleder
- Åpen Himmel AS, org.nr. 985 673 055, kontaktperson og styremedlem
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Kontaktperson og varamedlem Ola Ødegaard:
- Borettslaget Therese, org.nr. 958 319 940, varamedlem
- Rhythm & Words Ola Ødegaard, org.nr. 980 567 354, innehaver av enkeltpersonforetaket
og styreleder
- Weranda ANS, org.nr.982 939 445, deltagende partner og varamedlem
- Elisenbergveien 10 AS, org.nr. 990 041 687, styremedlem
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SELSKAPETS VIRKSOMHET

6.1

Generelt

Selskapets virksomhet har bestått i produksjon av ringetoner. Selskapets hovedprodukt var
personifiserte ringetoner. Selskapet produserte både ringetoner hvor navnet til den som ble ringt
var en del av ringetonen, men også ringetoner hvor navnet til den som ringte var en del av
ringetonen. Ringetoner hvor navnet til telefoneieren var en del av ringetonen sto for den største
delen av salget. Ringetonene ble produsert av selskapets ansatte og sangene man benyttet seg av
ble leid inn. Ringetonene ble solgt for ca. NOK 25-30,- til sluttbrukere. Selskapet mottok
imidlertid kun ca. NOK 1,- per ringetone, resten gikk til teleselskaper, distributører og
innholdsleverandører. Selskapet var følgelig avhengig av en betydelig omsetning. Selskapet
begynte å distribuere ringetonene globalt, og lykkes en periode til dels med dette. Man slet
imidlertid fortsatt med lønnsomheten, og i 2008 ble driften stanset.
6.2

Regnskap og regnskapsførsel

Vi har foreløpig ikke fått hånd om Selskapets regnskaper for de siste (to) årene og kan derfor ikke
på det nåværende tidspunkt gi nærmere opplysninger verken med hensyn til Selskapets
omsetning, driftsresultat eller Selskapets bokførte aktiva og passiva.
Fra årsregnskapet for 2007 og 2008 hitsettes følgende nøkkeltall:
Resultatregnskapet

2007

2008

Driftsinntekter

NOK

253 000,-

62 000,-

Driftskostnader

NOK

319 000,-

121 000,-

Driftsresultat

NOK

-66 000,-

-59 000,-

Årsresultat

NOK

-71 000,-

-60 000,-

Balanse

2007

2008

Sum omløpsmidler

NOK

71 000,-

28 000,-

Sum anleggsmidler

NOK

0,-

Sum kortsiktig gjeld

NOK

122 000,-

140 000,-

Sum langsiktig gjeld

NOK

0,-

0,-

0,-
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Sum egenkapital

NOK

-51 000,-

-112 000,-

Årsregnskapet for årene til og med 2008 er revidert og innsendt til Regnskapsregisteret.
Selvangivelse for Selskapet er levert t.o.m. regnskapsåret 2008.
Hvorvidt Selskapet har innsendt terminoppgaver vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift har
vi foreløpig ikke oversikt over.
Hvorvidt Selskapet har innsendt omsetningsoppgaver vedrørende merverdiavgift har vi foreløpig
ikke oversikt over.

6.3

Virksomhet og antall ansatte ved tvangsoppløsningstidspunktet

Vi har fått opplyst at det ikke er virksomhet i Selskapet og heller ikke ansatte.
6.3.1

Siste lønnsutbetaling

Det har ikke vært drift i Selskapet siden 2008. Når siste regulære lønnsutbetaling ble foretatt har
vi foreløpig ikke oversikt over.
6.3.2

Mellomregning med ansatte

Vi har ikke opplysninger om uoppgjort mellomregning med ansatte.
6.3.3

Opplysninger om hvorvidt skattetrekkskonto er benyttet

Selskapet har hatt skattetrekkskonto i Nordea. Denne har i alle fall tidvis blitt benyttet.
6.4

Insolvenstidspunktet

Etter konkurslovens § 61foreligger insolvens når man ”ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert
som de forfaller, med mindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke
når skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv
om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.”
Når det må antas at Selskapet ble insolvent har vi foreløpig ikke nødvendig informasjon til å angi
konkret. Det er imidlertid basert på foreliggende regnskaper og den informasjon vi har fått fra
Selskapets ledelse og ansatte, nærliggende å anta at Selskapet i hvert fall ble insolvent i løpet av
2007. Dette er noe bostyret om mulig vil se nærmere på i forbindelse med sin granskning.
6.5

Revisor/Finanstilsynet

Vi har foreløpig ikke vurdert grundig om det foreligger forhold som kan tilsi reaksjon fra
Finanstilsynet mot Selskapets revisor. Basert på den oversikt vi har fått frem til i dag synes dette
imidlertid ikke aktuelt. Vi finner derfor foreløpig ikke grunn til å oversende innberetningen til
Finanstilsynet (jf. kkl § 122 a).
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BOETS STILLING

7.1

Eiendeler som inngår i konkursbeslaget

Basert på de opplysninger vi så langt har fått, har boet følgende eiendeler:
Bankinnskudd

NOK

800,-

Utestående fordringer

NOK

24 000,-

Totalt

NOK

24 800,-

Det nevnes at verdien av utestående fordringer er høyst usikker. Disse har i lengre tid vært
forsøkt inndrevet av Selskapet, uten at Selskapet er tilført midler.
7.2

Omstøtelige disposisjoner

Det er så langt ikke påvist omstøtelige disposisjoner. Om det er gjort disposisjoner som kan
omstøtes, vil bli undersøkt nærmere under den videre bobehandling.
7.3

Virksomhet etter tvangsoppløsningstidspunktet

Som foran nevnt, var virksomheten innstilt ved tvangsoppløsningstidspunktet.
7.4

Salg

Boet har ikke foretatt noe salg, idet vi ikke har kommet over at Selskapet har eiendeler som kan
realiseres.
7.5

Selskapets gjeld

Det er til nå anmeldt 1 fordring i boet.
Fordringene fordeler seg slik:
Etterprioriterte fordringer
Sum

NOK
NOK

250,250,-

Etter det opplyste er Selskapets samlede gjeld minst i størrelsesorden NOK 45 000,-.
7.6

Særlig om tvister

Vi har foreløpig ikke fått informasjon som indikerer at Selskapet er involvert i tvister av rettslig
art.
7.7

Påløpte og pådratte omkostninger

Pr. i dag er det kun pådratt omkostninger i forbindelse med bobehandlingen vedrørende salær til
bostyrer.
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KREDITORENES DEKNINGSMULIGHETER

8.1

Dekningsmuligheter

Det kan alt nå fastslås at det neppe blir dividende til kreditorene. Det nevnes dog at styret har
opplyst at det vil bli begjært tilbakelevering etter kkl. § 136, se pkt. 10.2.

8.2

Fordringsprøvelse

Det er pr. dags dato ikke foretatt noen fordringsprøvelse. Fordringsprøvelse vil for øvrig ikke
finne sted med mindre boet skulle bli tilført tilstrekkelig midler til at det vil bli dividende til
kreditorene.
8.3

Ytterligere underretning til kreditorene

Det vil ventelig ikke bli utarbeidet ytterligere innberetninger før bobehandlingen avsluttes.
Kopi av den avsluttende innberetning vil bl.a. bli sendt til de kreditorer som inngir
fordringsanmeldelse.
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MULIGE STRAFFBARE FORHOLD M.V.

Bobehandlingen har hittil ikke avdekket straffbare eller karantenebetingende forhold. En
nærmere gjennomgang av dette vil bli foretatt i den videre bobehandling.
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UTFØRT BOBEHANDLING - FREMDRIFTSPLAN

10.1 Den foretatte bobehandling
I bobehandlingens innledende faser ble vanlige tiltak, slik som sperring av bankkonti,
abonnementer, sikring av dokumenter m.v. foretatt på alminnelig måte. Standardbrev og
forespørsler er utsendt. Innhentede opplysninger og dokumenter – bl.a. fra Foretaksregisteret og
Statens kartverk – er gjennomgått.
Vi har også hatt møter og telefonsamtaler med styreleder Ole Petter Gilbo, samt telefonsamtaler
med selskapets kontaktperson Ola Ødegård.
10.2 Den videre bobehandling
I den videre bobehandlingen vil vi særlig arbeide med:
Styreleder Ole Petter Gilbo har signalisert at det kan være aktuelt med en tilbakelevering av boet.
Bostyrer vil i den videre bobehandling undersøke dette nærmere og anbefale tilbakelevering
dersom vilkårene for det er oppfylt.
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10.3 Informasjon til boet – garanti for boomkostninger
Dersom en mottaker av denne innberetning har opplysninger som man mener kan være av
interesse ved behandlingen av boet, ber vi om at bostyrer snarest kontaktes.
Hvis noen av kreditorene ønsker å stille midler til disposisjon for bostyret for å muliggjøre en
mer grundig bobehandling, bes dette opplyst.
Oslo, den 19. november 2010

Erik Sandtrø
bostyrer
(sign.)
Undertegnede erklærer herved i overensstemmelse med konkurslovens § 120,
annet ledd, annen setning, at opplysningene i innberetningen om Selskapets
økonomiske forhold etter mitt vitende er riktige og uttømmende.
Oslo, den 19. november 2010
__________________________
Ole Petter Gilbo
(sign.)
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