26 Mars 2021
Laxbolagets förklaring till kronofogdeskulderna
Konsultjättarna Sweco och Ernst and Young har båda bett Kronofogden om hjälp för att
driva in skulder till Quality salmon. Nu berättar bolagets vd, Roy Høiås, om orsaken till
skulderna.
– Vi hade inte nog med likviditet, säger Høiås.
Sweco och Ernst and Young har totalt krävt Quality salmon på omkring 2,8 miljoner kronor i
uteblivna betalningar. Bolaget, som ligger bakom planerna på en landbaserad laxodling utanför
Kungshamn, har hamnat hos Kronofogden totalt fyra gånger med anledning av uteblivna
betalningar till de båda företagen.
Laxbolagets vd, Roy Høiås, har hittills inte uttalat sig om kraven från konsultbolagen. Förrän nu.
Høiås säger att skulden till Sweco beror på att parterna haft olika bild av hur mycket som ska
betalas för arbetet som gjorts.
– Det har varit ett, vad jag vill kalla, missförstånd från Swecos sida i förhållande till hur projektet
varit styrt och vad kostnaderna varit. Det är saker som vi har jobbat oss igenom och Sweco har
ändrat sitt krav. Vi har nått en lösning som vi tycker var rätt från början, säger Roy Høiås.
Enligt honom har Sweco sänkt sitt krav med över 50 procent. De betalningsförelägganden som var
registrerade hos Kronofogden var dock på torsdagseftermiddagen oförändrade.

”Har fått förseningar i driften”
Men även konsult- och revisionsbolaget Ernst and Young har alltså krävt pengar av Quality
salmon. Revisionsbolaget kräver Quality salmon på 75 000 kronor.
– Där är det lite vårt eget fel. Jag kan inte skylla på Ernst and Young, säger Høiås.
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– Vi har fått förseningar i driften och vår modell är baserad på att kapitalet som tillförs Quality
salmon från samarbetspartners är upplagt i förhållande till en plan. När vi får en försening så
gjorde det att kapitaltillförseln senarelades. Det gjorde att vi var tvungna att gå över tiden på den
fakturan, fortsätter han.
Ni hade inte tillräcklig likviditet?
– Vi hade inte nog med likviditet. Vi var lite sårbara för förseningen, det kom en period vid
årsskiftet innan de senarelagda kapitalen kom in igen. Den perioden gick över tiden. Efter det har
vi lyckats hantera alla våra förpliktelser.
Hur ser det ut nu?
– Det finns likviditet och det finns kapital, och allt kapital är dedikerat för att bära sina andelar av
kostnaderna för att färdigställa projektet.
Och ni kommer att betala de skulder ni har?
– Ja ja, det har aldrig varit någon fråga om att vi inte ska betala. Skulden till Ernst and Young
berodde på vår egna likvida utmaning på det korta planet och till Sweco har det berott på att vi har
olika uppfattning om vad som ska betalas. Så fort vi får kontraktet med Sweco kommer vi att
betala, säger Roy Høiås.
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