4 Januari 2021
Laxbolaget ligger efter med årsredovisning
Bolaget Quality salmons årsredovisning från 2020 är försenad, enligt Bolagsverket. Roy
Høiås, vd för Quality salmon säger däremot att förseningen varit på grund av resursbrist.
– Nu har vi tagit igen det och det är färdigt och levererat, säger Roy Høiås.
Turerna bakom laxodlingen i Sotenäs har varit många. I mars 2020 presenterade Sotenäs
kommun tillsammans med ett norskt finansbolag planerna på att etablera Europas största
landbaserade laxodling i kommunen och aktiebolaget Quality salmon skapades. Det är det norska
bolaget Lighthouse finance som står bakom etableringen.

Försening med årsredovisning
Enligt Bolagsverket har Quality salmon inte skickat in sitt bokslut från år 2020. Det skulle ha
inkommit till Bolagsverket senast i slutet av juli 2021, men uteblivit. Quality salmon ska ha fått
påminnelse om det redan i juni 2021, enligt Bolagsverket.
– Det har skickats ut en påminnelse om att de ska skicka in årsredovisningen. Sen har de fått två
förseningsavgifter om att de fortfarande ska skicka in den tillsammans med förseningsavgifterna,
berättar Sanna Jönsson, handläggare vid Bolagsverket.
När Bohusläningen var i kontakt med Bolagsverket under tisdagsmorgonen hade årsredovisningen
ännu inte registrerats. Enligt Bolagsverket beräknas en tredje förseningsavgift skickas ut under
denna eller nästa vecka.
Ett bolag har efter den tredje förseningsavgiften cirka två månader på sig att lämna in nödvändiga
handlingar samt förseningsavgiften. Om handlingarna inte lämnas in i tid kan Bolagsverket ta upp
frågan om tvångslikvidering, vilket innebär att bolaget avvecklas.
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Roy Høiås, vd för Quality salmon, berättar att anledningarna till förseningen är många.
– Vi har haft en uppstartsperiod med ganska stora utmaningar med resurser från utlandet som
inte har kommit till Sverige och vi har inte haft nog med resurser i Sverige till att följa upp allt som
vi hade önskat till följd av covid-19 med restriktioner och liknande. Men vi har ju fått folk att ta tag
i det och vi har använt revisorn till att få det färdigt, säger han.
– Nu har vi tagit igen det och det är färdigt och levererat. Om det blir registrerat denna veckan
eller nästa vecka, det vet jag inte, men från bolaget har vi signerat ut räkenskaperna och
revisionen, berättar Roy Høiås.
Tvångslikvidering
Likvidering av ett aktiebolag innebär att ett bolag avvecklas efter att dess skulder betalats och det
eventuella överskottet delats upp mellan aktieägarna. Aktiebolaget kan själva välja att gå in i
likvidering, men tvångslikvidation beslutas oftast av Bolagsverket.
Tvångslikvidering betyder att aktiebolaget tvingas gå in i likvidering om det inte uppfyller kraven
som gäller för aktiebolag. Det kan bland annat hända om:
•

Aktiebolagets årsredovisning inte har inkommit till Bolagsverket inom 11 månader efter
räkenskapsårets slut.

•

Aktiebolaget inte har anmält en behörig styrelse till Bolagsverket.

•

Aktiebolaget inte anmält en revisor till Bolagsverket.

Processen bakom tvångslikvidering börjar med att frågan tas upp av Bolagsverket eller
aktiebolagets styrelse. Därefter skickar Bolagsverket ut en föreskrift till aktiebolaget där de berättar
vilka brister som måste åtgärdas och under vilken tid för att bolaget inte ska likvideras.
Aktiebolaget behöver även betala en avgift om det är Bolagsverket själva som påbörjat frågan om
likvidering.
Bolaget måste åtgärda bristerna inom den utsatta tiden för att undvika likvidering. Om de
nödvändiga handlingarna inte inkommit i till Bolagsverket i tid beslutar Bolagsverket att
aktiebolaget ska gå in i likvidation. Beslutet verkställs då omedelbart.
Källa: Bolagsverket
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Det norska bolaget Lighthouse finance, som Roy Høiås också är vd för, har tidigare haft problem
försenade årsredovisningar. Vid flera tillfällen har redovisningarna lämnats in efter sista tillåtna
datum, något Bohusläningen skrivit om tidigare. Detta gäller bland annat för årsredovisningen
2019. Enligt norsk lag ska årsredovisningar lämnas in senast sex månader efter att året är slut –
Lighthouse finance årsredovisning blev godkänd först i januari 2021.

” Vi gillar inte situationen som företaget sätter sig i”
Pär Eriksson (C) sitter i den politiska styrgruppen för etableringen av Quality salmon samt är
ordförande för tekniska utskottet i Sotenäs. Han berättar att han inte visste om att Quaility salmon
haft förseningar med årsredovisningen från 2020.
– Kommunen har ju bara en avtalsrelation som reglerar om det är så att de ska bygga sin
anläggning. Vi har ingen avtalsrelation med dem innan det händer. Och därför har vi ingen insyn
eller så att säga nån påverkan på deras verksamhet. Däremot så följer vi ju den, säger Pär Eriksson.
Vad ger det här dig för intryck av Quality salmon?
– Det har vi uttryckt tidigare att vi inte gillar den här situationen som företaget sätter sig i, utan vi
skulle vilja se att det är ett stabilare bolag. Men det är ingenting vi kan göra någonting åt.
Vad tror du om projektet med laxodlingens framtid?
– Som kommun kan vi bara förhålla oss till att vi skrev ett avtal för ungefär 1,5 år sen och det går
ut i sommar. Och då innebär det att vi förpliktigar oss, i det fall de får igång en etablering av en
laxfabrik, ett antal saker vi skulle göra. I övrigt har vi inga avtalsrelationer med bolaget fram till att
det händer. Och är det så att de inte bygger så går ju avtalet ut i sommar.
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