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Haugesund tingrett
Postboks 20
5501 Haugesund
Vedr. O.A. Knutsens dødsbo vedlikeholdskontrakter og bobestyrers
forhold til leverandør
1 . Diverse forhold vedrørende vedlikeholdskontrakter
Sunn Vedlikehold as har vært en hovedsamarbeidspartner for boet både i 2002 og i 2003
med kontrakter på ca 1 mill . kr eks . moms i 2002 og 1-1,5 mill . kr . eks. moms i 2003.
Avtalene er blitt inngått etter en uryddig prosess hvor det tildels
• ikke er innhentet relevante alternative tilbud,
• arvingene har vært avskåret fra innsyn i de underliggende dokumenter tiltross for at
det er bedt om slik innsyn og
• arvingene har vært under betydelig tidspress fremprovosert av bobestyrer og på
tross av at bobestyrer kjente til behovet svært lang tid i forveien.
Både min bror og jeg selv har reagert både i 2002 og i 2003, på så vel fremgangsmåten
ved inngåelsen av kontraktene som på summene for de utførte arbeider som vi har ment
har vært altfor høye . Dette er tatt opp i flere henvendelser til tingretten både i 2002 og i
2003, herunder blant annet min faks til tingretten av 22 . juni 2003, min brors faks til
advokat Bauge med kopi til tingretten av samme dato, og min brors faks til advokat Bauge
av 30. mai 2002.
Vi har også tidligere reagert på advokat Bauges uryddighet jevnfør blant annet begjæring
om tilbakekalling av bobestyrerfunksjonen av 25. september 1997.
Vi har også reagert på at en del av betalingen skjer i form av naturalia . Dette fører til at de
reelle utgifter blir skjult i regnskapet, samtidig er slike transaksjoner vanskelige å
kontrollere og kan føre til at sorte penger kommer i omløp, både til returkommisjoner og
andre formål, og i det hele tatt legger forholdene til rette for økonomisk kriminalitet
herunder også regnskapsmessige lovbrudd, skatte- og avgiftsunndragelser.
Disse forholdene var også fremme i rettsmøte i januar 1998 hvor advokat Bauge hadde
"gitt bort" skipsankere verdt flere hundretusen kroner som betaling for transporttjenester.
Tiltross for dette og andre kritikkverdige forhold valgte skifteretten i 1998 likevel å beholde
advokat Bauge som bobestyrer.
I forbindelse med Sunn Vedlikehold as kontrakt i 2002 ble det "gitt bort" takskifer også med
en verdi muligens på flere hundretusen kroner. Denne omkostningen fremkommer ikke av
regnskapene.
I tillegg kommer at betydelige mengder bygningsavfall er deponert i industribygningene.
De potensielle omkostninger ved å "komme av med" dette bygningsavfallet ligger i mange
hundretusen kroners klassen, muligvis millionbeløp . Dette er et ansvar boet har pådratt
seg uten at det fremkommer av regnskapene.
John .
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2.Sunn Vedlikehold as
Av årsoppgjøret for 2002 (se vedlegg) fremgår at Sunn Vedlikehold as er stiftet den 10.
mai 2002 (registrert i Brønnøysund den 10. juni 2002), altså kort tid før det ble inngått
kontrakt med OA Knutsens dødsbo . Omsetningen for 2002 utgjorde ca 1,8 mill .kr . Boets
andel av omsetningen utgjorde således, så langt arvingene kjenner til, i størrelsesorden
50%. Men jeg har ikke oversikt over om de av boet kontrollerte aksjeselskaper også har
hatt avtaler med Sunn Vedlikehold as . Selskapet har en helt ekstraordinær god netto
resultatmargin på over 35%, d .v .s. for hver 3 kroner omsetning er resultatet mer enn 1
krone.
Denne ekstraordinære fortjeneste understøtter de tidligere anførsler om at prisene har
vært altfor høye, og det kan se ut som om boet er blitt tappet for verdier.
Det er ellers bemerkelsesverdig at denne ifølge Bauge, profesjonelle virksomheten ikke
har noen fast ansatte. Dette spørsmålet er også tatt opp i Olav F . Knutsens faks av 22.
juni uten at faksen er besvart.
Det er også bemerkelsesverdig at selskapets gateadresse synes å være fraværende fra all
den dokumentasjon arvingene har mottatt fra advokat Bauge.
Sunn Vedlikehold as er heller ikke oppført med noe telefonnummer i telefonkatalogen
online.
Ved henvendelse til Brønnøysundregistrene fremgår at selskapet i juli 2003 har endret
navn til Recon as.
Recon as er oppført i telefonkatalogen.
Som det fremgår av det vedlagte Årsoppgjør for Sunn Vedlikehold as er selskapet eiet
med 50% hver av Kurt Arne Tyse og Leif Johan Johnstad.
Ifølge vedlagte artikkel fra Bergens tidende ble Kurt Arne Tyse i februar 2003 i Bergen
tingrett dømt til 1 års fengsel for grov økonomisk utroskap.
3.Advokat Bauges forhold til Sunn Vedlikehold as og dets eiere
Som det fremgår av vedlagte artikkel fra Haugesunds Avis har advokat Bauge representert
Kurt Arne Tyse i forbindelse med en konkurssak.
Jeg finner det bemerkelsesverdig at advokat Bauge ikke har redegjort for dette
klientforholdet, - og i særdeleshet når Kurt Arne Tyse også er blitt dømt for økonomisk
utroskap og Bauge på boets vegne har inngått avtale med et selskap hvor Tyse er
hovedaksjonær.
Sett i sammenheng med manglende innsyn og transparens fremstår dette som svært
kritikkverdig jevnfør også punktene ovenfor.
"PR, ~ fi6ex=w
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Det kan stilles spørsmål ved om boet har kjøpt tjenester til reelle markedsvilkår, eller om
man her står overfor en "kamerathandel" på boets bekostning.
4. Konklusjon
Etter mitt syn må følgende skje:
• Advokat Bauge entlediges fra sitt verv som bobestyrer med øyeblikkelig virkning.
• Boets arkiver og øvrige eiendeler må øyeblikkelig sikres.
• Tingrett/Domstoladministrasjon må be om assistanse fra politiet/skatte- og
avgiftsmyndigheter for å avdekke hvorvidt eventuelle kriminelle forhold kan påvises.
• Arvingene må gis fullstendig og løpende innsyn i alle boets forhold.
• Det må gjennomføres en gransking av bobehandlingen.
I forbindelse med en gransking vil det være aktuelt å gjennomgå alle kontraktsmessige
forhold, betalingsstrømmer o.s.v.
Uansett utfallet av en undersøkelse basert på eventuelle kriminelle forhold vil det skjønn
bobestyrer har utøvet i denne saken være av en slik karakter at det i seg selv er
diskvalifiserende for fortsatt utøvelse av vervet som bobestyrer.
For øvrig vises til tidligere korrespondanse.

Med vennlig hilsen
'John F . Knutsen
Vedlegg:
Sunn Vedlikehold as Årsoppgjør 2002
"Må i fengsel for økonomisk utroskap" fra Bergens tidende
"Retten avviste konkurskrav" fra Haugesunds Avis
Kopi:
Advokat Sigurd Knudtzon
Domstoladministrasjonen

John
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Årsoppgjør
Sunn Vedlikehold AS
2002

STYRETS ÅRSBERETNING 2002
FOR
SUNN VEDLIKEHOLD AS
VIRKSOMHETENS ART
Sunn Vedlikehold AIS driver montasje, vedlikehold og rehabiliteringsarbeid.
FORTSATT DRIFT
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn
ved avleggelsen av årsregnskapet.
ARBEIDSMILJØ
Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det har ikke vært sykefravær i
bedriften . Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet
av året.
MILJØRAPPORTERING
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø

Stord, 10 . mars 2003
Kurt Arne Tyse
'/vIA,

Styreleder

Leif Johaj Jolmstad

....

'Styrmedlem

Resultatregnskap,
Sunn Vedlikehold AS
Tckst

Note

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2002

2 191 656
-375 000 ,
1 816 656

Varekostnad
End ring i beholdning av v .i .a . og f.v.
Lønnskostnad
Avskrivning varige driftsmidler
Annen driftskostnad

3
4

Driftsresultat

1 581 544
-681 822
25 000
13 867
207 788 ,
670 280

Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

2 710
9 846

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad p5 ordinært resultat

663 143 ,
8

182 835

Årsresultat

480 308

Overført annen egenkapital
Avsatt til utbytte
Sum disponert

80 308
400 000
480 308

Suen

Vedlikehold :AS"'

*Organisåsjonsnummer'984 .585 128 .^'

~Balanse

Sunn Vedlikehold AS
Tekst

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg
Transportmidler
Sum varige driftsmidler

Note

2002

4, 7
4, 7

121 333
1 800
123 133

Sum anleggsmidler

123 133

Omløpsmidler
Varer
Kundeford ringer
Andre fordringer
Sum fordringer

3, 7
2,7

Bankinnskudd,kontanter o .l.

681 822
606621
4 000
610 621
40 974

Sum omløpsmidler

1 333 417

Sum eiendeler

1 456 551

_ : _ Sunn Vedtikehotd!A5

' :;Organisasjansnurnmer-984 585 128', ;:

Balns'e :
Sunn Vedlikehold AS
Note

2002

5
5

100 000
1 000 ,
101000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

5

80 308
80 308

Sum egenkapital

5

181 308

8

2 347
2 347

6, 7

187 143

8

114 139
180 488

Tykst

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetninger for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

14 293

1

400 000
376 832 ,
1 272 895

Sum gjeld

1 275 242

Sum egenkapital og gjeld

1 456 551

Stord t 0 . G3

.acO)—

Styret i Sunn Vedlikehod . AS
Kurttrne 1~vs

SunnVedlikehoid AS,

Leif?3o

n Johnsta

Organisasjonsnummer 984585 128

Sunn Vedlikehold AS
Noter til regnskapet for 2002

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen
og revisjonsberetningen.
Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov,
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr . 31. desember 2002.
Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger
regnskapslovens definisjoner . Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner
og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form . Betingede tap som er
sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.
Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sarnmenstiIling

•

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent . Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til . Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,
kostnadsføres når de påløper.
Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende uten fradrag for tap.
Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt.
I tråd med foreløpig regnskapsstandard for små foretak, balanseføres ikke netto utsatt skattefordel.
Stiftelse av virksomheten

Selskapet ble stiftet 10.05.2002.

Sunn Vedlikehold AS
Noter til regnskapet for 2002
1

Note 1 - Annen kortsiktig gjeld
Av annen kortsiktig gjeld, gjelder kr375 000,- forskuddsbetaling fra kunde . Forskuddsbetalingen
gjelder det av kontraktsfestet salg av varer.

Note 2 - Ktntdefar'dringer
Kundefordringene er medtatt til pålydende . Oct er ikke foretatt nedskriving for usikre
fordringer.
Selskapet har ikke hatt tap på fordringer i 2002.

Note 3 -

Varelager

Varelageret er vurdert til anskaffelseskost . Det er ikke foretatt nedskriving for ukurans.

Note 4 - Varige driftsmidler
Maskiner og
verktoy

Varebiler

Sum

Kostpris og ordinære avskrivinger
Kostpris
+ tilgang i året
- avgang i året
Kostpris 31 .12 .

0
135 000
0

0
2 000
0

0
137 000
0

135 000

2 00()

137 000

Akk. ordinære avskrivinger 1 .1 .
+ årets ordinære avskrivinger
- akk . ord . avskrivninger solgte dr .midler
Akk . ordinære avskrivinger 31,12 .

0
13 667
0
13 667

0
200
0
200

0
13 867
0
13 867

Regnskapsmessig bokført verdi pr . 31 .12 .

121 333

1 800

123 133

20 %,

2U%

% ordinære avskrivinger

Note 5- Aksjekapitalen
•

Aksjekapitalen er på kr 100 000, fordelt på 100 aksjer . Alle pålydende kr 1 000.

Antnll nksjer

Eierstruktur:

Eierandel

Slainmeandef

Kurt Arne Tyse

50

50 %

50 %

Leif Johan Johnstad

50

50 %

50 %

Egenkapital :
Aksjekapital
Egenkapital 31.12.2001
Årets endring i egenkapitalen
Innbetalt ved stiftelse

0

0

100 000

12 000

Stiftelseutgif ter
Årsresultat ;
Avsatt til utbytte
Overfort annen EK
Egenkapitalen 31 .12.2002

Annen
egenkapital

Overkurs

Sum
0

0

112 000

-11000

-11000
480 308
-400 000

100 000

1000

80 308

80 308

80 308

181308

Sunn Vedlikehold AS
Noter til regnskapet for 2002

Note 6 - Kassekreditt
Innvilget kassekreditt er kr 200.000.

Note 7 - Pantstiftelser, Garantiansvar o.f.
2002
Fnlgende forpliktelser er sikret ved pant:
Gjeld:
Kassekreditt

187 143
187 143

Regnskapsmessig bokfort verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Kundefordringer
Varelager
Maskiner, inventar, transportmidler

S

606 621
681 822
123 133
1 411 576

Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt
Betalbar skatt

2002

Resultat før skattekostnad
(Regnskapsmessig resultat)
Permanente forskjeller
Endring midlertidige tidsforskjeller

663143

Grunnlag betalbar skatt (Skattemessig resultat)

644 686

-10 074
-8 383

Utsatt skatt
Midlertidige forskjeller
Begrensning mhp balanseforing uts . skattefordel
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt

8 383
2 347

Skattekostnad
Arets betalbare skatt
Avregning betalbar skatt fra tidligere Ar
Utsatt skatt - netto endring (jfr. ovenfor)

180 488
0
2 347

Skattekostnad

182 835

KPMG AS
P .O . Box 694

Hamnegata 48

Telephone +47 53 45 40 40

N-5404 Stord

N-5411

Fax +47 53 45 40 41
www.kpmg .no
Enterprise NO 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Sunn Vedlikehold AS

REVISJONSBERETNING FOR 2002
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Sunn Vedlikehold AS for regnskapsåret 2002, som viser et
overskudd på kr 480 308,- . Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.
Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger . Arsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder . Vår oppgave er å uttale oss om
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge . God
revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for A . oppnå betryggende sikkerhet for
at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon . Revisjon omfatter kontroll av utvalgte
deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet . l den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon
også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontrollsystemer . V i mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets
, økonomiske stilling 31 . desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse
med god regnskapsskikk i Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget
til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Stord, 10 . mars 2003
KPMG

Jan W . Gr en
Statsautorisert revisor

Offices

11111111

KPMG AS isa member of KPMG International,
a Swiss association
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Må i fengsel for økonomisk utroskap
Lakseoppdretterne Helge Sjursen og Kurt Arne Tyse er dømt til ett års fengsel for grov økonomisk
utroskap . De må sone to måneder av dommen fra Bergen tingrett.
Publisert : 21 . feb . 2003, 06 :00
Oppdatert : 21 . feb . 2003, 07 :31
Trond Nygard-Sture
21 . feb, 06 :00

Til tross for at selskapet til de to kompanjongene, Nordvik Laks, hadde økonomiske problemer, overførte
Sjursen og Tyse 4,5 millioner kroner av selskapets penger til seg selv.
Dette gjorde de ved å opprette en ny privat konto som de kanaliserte inn salgsinntekter fra Nordvik Salmon
Farm via Nordvik Laks.
At de senere betalte tilbake, mener retten ikke er nok til at de går fri straffskyld . Retten mener at de ved å låne
ut penger til seg selv, satte selskapet og kreditorenes interesser til side og dermed utviste grov økonomisk
utroskap.
Retten påpeker at Nordvik Laks var i en alvorlig likviditetskrise, og at Sjursen og Tyse kjente godt til dette . At
de likevel tok ut så store beløp mener retten var medvirkende årsak til at selskapet senere gikk konkurs.
Det begynte riktignok svært god for Helge Sjursen og Kurt Arne Tyse . For ca . ti år siden etablerte de et svært
oppdrettsanlegg for laks på Shetland . Og pengene rant inn.
Så snudde lykken seg . To år senere gikk Nordvik Laks konkurs - med samlede krav på 145 millioner kroner.
Etter hvert fattet politiet interesse for det som hadde foregått forut for konkursen . Påtalemakten tiltalte de to
for urettmessig å ha tatt ut 4,5 millioner kroner til seg selv i månedene før konkursen.
Noen dager før saken i Bergen tingrett begynte, sa Kurt Arne Tyse følgende til BT:
- Jeg bestrider ikke uttakene, men kan ikke skjønne at politiet ser på dette som økonomisk utroskap . Alt ble
tilbakebetalt etter konkursen . Det var aldri noen fare for at pengene skulle gå tapt.
[Tilbake]

http: //www .bt.no/utskrift.jhtml ;j sessionid=TXAOJQERADJ5RCOZXZDSFFA ?art icle . . .
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Forsiden Haugesund

Aviså på nett - Fredag 07 . november 2003

Retten avviste konkurskrav

Aviså i dag
Forside
Nyheter
Økonomi
Sport
Alt om FKH

Bostyret etter Nordvik Laks AS klarte
ikke å slå Kurt Arne Tyse personlig
konkurs . Retten mener verdien av
prakteiendommen hans på Stord
overstiger kravene .

Kultur
Leder
SMS

Av LEIF KRISTOFFER DALE

service
Tips oss
Møt oss
Kundeservice
Avis i skolen
Startside

En kjempeseier for min klient . Og et stort Advokat Lars Arne Bauge vant
kampen om konkurskravet mot Kurt
nederlag for bostyret . Vi har fått rettens
Arne Tyse . Men det kommer flere
medhold i at kreditorene har gått altfor fort
rettslige oppgjør etter den gigantiske
og brutalt fram, sier advokat Lars Arne
laksekonkursen på Shetland.
Se større utgave
Bauge.
Dermed slipper Tyse å oppleve at et
konkursbo realiserer de private eiendelene hans, deriblant den storslåtte
odelseiendommen i Vestliveien . Verdifastsettelsen av denne står sentralt i
saken . Herredsrettsdommer Bjørn Askim har lagt vesentlig vekt på at
eiendommen ble taksert til 7,5 mill . kroner for to år siden . Fra bostyrets side
har det vært understreket at statusen som odelseiendom vil gjøre det nærmest
umulig for Tyse å omgjøre den til kontanter innen rimelig tid . Det er dommeren
ikke enig i . Paradoksalt nok er det akkurat det Tyse nå kan slippe å måtte
prøve.
Flere runder
Men kampen mellom de fallerte Nordvik Laks-eierne og kreditorene går over
mange runder . Den neste går for Bergen byrett 15 . juni . Da skal bostyrets krav
prøves, og resultatet kan fortsatt bli tvangssalg av villa-eiendommen.
Kurt Arne Tyse har erkjent at bostyret har et krav mot ham på 2 .079 .522
kroner, pluss renter og omkostninger. Kompanjongen Helge Sjursen har
erkjent et krav på 1,4 mill . Sist høst undertegnet de to en avtale med
bostyreren om tilbakebetaling av disse pengene.
— Men kreditorene aksepterte ikke avtalen, forteller Bauge . Det er tatt arrest
hos de to for 5,24 mill . kroner, DnB og Skretting vil kjøre løpet helt ut.
I den kampen fikk kreditorene litt hjelp av konkurssaken . For i kjennelsen fra
skifteretten legges det til grunn av Tyse, i tillegg til de vel to millioner han har
erkjent, også er skyldig et beløp 1 .024 .941 kroner, pluss renter og
omkostninger . Dette gjelder et kontantuttak fra Nordvik Laks 19 . januar i fjor.
Her sier retten seg enig med bostyrets advokat Thorvald O . Myhre i at
selskapet "ikke var utvilsomt solvent" på utbetalingstidspunktet, og da blir et
slikt uttak ulovlig.
— Vil ha ham helt flat
—
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Dersom bostyret vinner rettssaken i Bergen vil de kunne begjære utlegg i
villaeiendommen . Men advokat Bauge tror ikke forskjellen mellom to og tre
millioner kroner er årsaken til at DnB og Skretting sa nei til avtalen bostyreren
forhandlet fram.
— Det er mange sentrale folk hos kreditorene som gikk skoene av seg da
verdiene på Shetland ble rasert . De vil ha Tyse og Sjursen helt ned i støvet for
å ha noen å legge skylden på, sier han . Ifølge Bauge måtte de øverste
fagansvarlige hos begge kreditorene gå som følge av det som skjedde.
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