
 Side 1 av 2 

BBC AS – Oversikt over kostnadsbildet og aktiviteter fra 2008 til dags 
dato (utgangen av september 2012): 
1. Status pr. nov. 2010 
2. Viktige aktiviteter frem til i dag 
3. Viktige pågående prosesser 

1 A Kostnadsbruk eksterne fram til november 2010 

• Edge Capital       fra nov. 08 til nov. 10:  NOK  3 150 000 
• Wiersholm         fra des. 07 til nov. 10:  NOK  1 000 000 
• Schønherr          fra des. 07 til mar. 08:  NOK     600 000 
• Pareto                 fra sep. 07 til jun. 10:  NOK  1 150 000 
• Revisorer            fra okt. 07 til aug. 10:  NOK     205.000 
•  

• Totalt: NOK  6 105 000 
• Snitt pr. år: NOK  2 035 000 

1 B Status pr. november 2010 

• Pengene rant ut fra selskapet 
• Lån til BBC AD på totalt EUR 300 000 var ikke fulgt opp 
• Aksjonæravtale mellom BBC AS og irene som ikke fungerte 
• Meget kostbare avtaler med Pareto og Edge Capital 
• Pareto Investorservice hadde gjort en slett jobb der manglende ledelse påførte selskapet kr. 

741.766 i valutatap i 2009 fordi et større eurobeløp ikke ble vekslet tilbake til norske kroner 
mens kursen ennå var svært høy. Arkivering og orden var slett. 

• BBC AD fungerte ikke. BBC AS utførte oppgaver som tilhørte AD. 

2 A Viktige aktiviteter etter november 2010 

• Oppsigelse av avtaler med Pareto og Edge Capital 
• Innhenting av selskapets papirer fra Pareto og Edge Capital 
• Arkivering og opprydding (stor jobb) 
• Revisorkontakt BDO AS 
• Ny bankkontakt hos Nordea 
• Inngått avtaler med nærstående (daglig ledelse/forretningsførsel/webside/arkivering/etc.) 
• Fått fram status på kontantbeholdningen og utestående fordringer 
• Laget budsjett for 2011/12 
• Laget likviditetsprognose for 2011/12 
• Fullført årsoppgjør for 2010 og 2011 
• Blitt registrert i MVA registeret med tilbakevirkende kraft i 3 år etter en arbeidskrevende 

prosess. Har fått tilbake over 1 mill. kr. Har i etterkant fått bokettersyn fra skattetaten (etaten 
angret tydeligvis på sin egen tidligere beslutning) med risiko for avkorting av mva-fordelen 
og fare for krav om tilbakebetaling av deler av beløpet. Saken er fortsatt ikke avsluttet. 

• Vekslet inn Eurokontoen til kurs 7.90 
• Kansellering av gammel aksjonæravtale mellom BBC AS og Irene. 
• Ny aksjonæravtale mellom alle aksjonærene i BBC AD (meget omfattende arbeid) 
• Laget nye låneavtaler med BBC AS, BSC AS, Irene og 4 norske. I hovedtrekk går den ut på 

at BBC AS bidrar med opptjente renter på gammelt lån (ingen utbetaling av kontanter), 
mens de andre betaler inn i henhold til sin eierandel. Dette har skjedd i mars 2011, mars 
2012 og siste innbetaling skal skje i mars 2013. 

• Avtale mellom BBC AS og BBC AD om daglig ledelse og aktiviteter vedr. salg, etc. 
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2 B Kostnadsbruk eksterne etter november 2010 (nåværende styres periode) 

Hvem Hva 2010 2011 2012 

Sum 
Styrets 
periode 

CLP Juridisk bistand 16025 217333 9910 243268 

BDO Revisjon og arbeid i den forb. 55 000 89 349 37 050 181 399 

BDO Juridisk bistand i mva-saken  11 250 126 625 137 875 

ER m/selskap    1) Daglig ledelse av BBC AS               39 000 171000 82 000 292 000 

RH m/selskap    1) Rådgivning i BBC AS          0 77 000 106 000 183 000 

HOS m/selskap  1) Kontoradministrasjon for BBC AS 11 000 100 000 32 000 143 000 

1) Tjenester som er viderefakturert BBC AD er ikke med her     

      

Sum innkjøpte eksterne tjenester til BBC AS i perioden 
(pr.30.09.2012)       121 025 665 932 393 585 1 180 542 

    

      

 

Snitt pr år de siste 2 år (2011 og 2012):  
(inkludert antatt tall for siste 3 måneder i 2012)  

 

595.356 
Redusert til 
under 30% 
av 
kostnadene 
i perioden 
før oss 

3 A Aktiviteter i BBC AD 
• Inngått avtale med advokatselskap i Sofia. 
• Inngått avtale med regnskapskontor i Sofia. 
• Inngått div. små kontrakter om arbeid ifm. innhenting av informasjon/papirer som har med 

vårt eierforhold i Bulgaria. 
• Etablert et styre som fungerer. (2 fra BBC AS, 1 fra BSC AS og 2 irer). 
• Gjennomført generalforsamling for 2011 og 2012. 
• Fått orden på økonomien, tilført ny kapital gjennom låneavtalene. 
• Betalt alle utestående fordringer, herunder alle gamle skattekrav. 
• Levert godkjente regnskap for 2010 og 2011 i tide. 
• Innhentet viktige selskapspapirer fra Bojan. 
• Fått ut viktige papirer fra myndigheten vedr. vår tomt. 
• Forlenget byggetillatelse frem til okt. 2014. 
• Salgsaktiviteter i både Russland, Bulgaria, England og Norge uten resultat så langt.  

 

3 B Status pr. dags dato 
• Styret har besluttet å innhente kapital slik at BBC AD kan driftes på sparebluss i 3-5 år. 

Dette vil gjøres gjennom emisjon/ekstralån fra aksjonærene, hvor de som ikke deltar vil bli 
kraftig utvannet. Det jobbes med en modell som skal kvalitetssikres av advokat i Bulgaria, 
slik at vi følger loven der nede. 

• BBC AD har ca. EUR 15 000 på konto 
• BBC AS har ca. NOK 1 200 000 på konto, men ”mva-saken” som Skatt øst ennå ikke har 

konkludert, kan føre til endrede mva-regler for vårt selskap og derav krav om 
tilbakebetaling. Dette kan gjøre at beløpet faller kraftig. Allikevel har vi godt håp om at vi 
tross dette vil tjene på å være MVA registrert. 


