BEGJÆRING OM ÅPNING AV REKONSTRUKSJONSFORHANDLING – SMÅ
FORETAK
Til

Navn på domstol:

Fra

Foretakets navn:

1

1. Informasjon om foretaket

3. Informasjon om styreleder/innehaver

Organisasjonsnummer:

Navn og personnummer:

Forretningsadresse:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

E-post:

E-post:

Antall ansatte/årsverk:

4. Informasjon om regnskapsfører/revisor

2. Informasjon om foretakets gjeld og
eiendeler

Regnskapsførers navn:

Verdi av foretakets samlede eiendeler:

Regnskapsførers adresse:

Foretakets samlede gjeld:

Regnskapsførers telefon:

Driftsinntekter (Omsetning sist regnskapsår):

Revisors navn:

Ansattes krav på lønn og feriepenger:

Revisors adresse:

Når har foretakets styre/innehaver besluttet å
begjære rekonstruksjonsforhandling?
(For AS må styremøteprotokoll vedlegges)

Revisors telefon:

BEGJÆRING OM ÅPNING AV REKONSTRUKSJONSFORHANDLING – SMÅ
FORETAK
5. Ytterligere opplysninger om foretaket

JA

NEI

Er foretakets regnskaper ajourført?
Foreligger det en balanse som ikke er eldre enn 2
uker?
Har foretaket sendt inn alle oppgaver til
Skatteetat/Kemner/Skatteoppkrever?
Har foretaket skattetrekkskonto?
Er skattetrekk i utbetalt lønn innbetalt til
skattetrekkskontoen?
Har retten oppnevnt en rådgiver for å bistå foretaket
med å utarbeide et forslag til rekonstruksjon?

I henhold til rekonstruksjonsloven § 3, jf forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små
foretak § 6, begjæres det åpnet rekonstruksjonsforhandling.
Det bekreftes at foretaket har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer, se
redegjørelse i vedlegg. Det bekreftes også at foretakets regnskaper er ajourført og at foretaket har
sendt inn alle pliktige oppgaver til Skatteetaten/Kemner/Skatteoppkrever.
Foretaket har utarbeidet et forslag til rekonstruksjonsplan som følger vedlagt, med redegjørelse
for de økonomiske problemene og et budsjett for finansiering av drift av virksomheten under
rekonstruksjonsforhandlingen.
Foretaket er innforstått med at det må innbetales et forskudd fastsatt av retten, før retten vil
oppnevne rådgiver.

Sted og Dato

Signatur fra
styreleder/innehaver/prosessfullmektig

Disse vedleggene skal følge begjæringen:
Vedlegg 1: Årsregnskap fra sist regnskapsår
Vedlegg 2: Balanse som ikke er eldre enn 2 uker
Vedlegg 3: Driftsregnskap for perioden fra sist regnskapsår til i dag
Vedlegg 4: Liste over alle ansatte og oppgave over deres krav på lønn
Vedlegg 5: Forslag til rekonstruksjonsplan
Vedlegg 6: Budsjett for drift av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen
Vedlegg 7: Beskrivelse av foretakets alvorlige økonomiske problemer
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