
 

 

NOTAT FRA STYRET i SKJERVØY ASVO ANGÅENDE RAPPORTEN FRA REVIGO AS 

 

Styret tar rapporten fra Revigo AS angående daglig leders manipuleringen av regnskapene til Skjervøy 

Arbeidssamvirke til etterretning.  Da ingen av styremedlemmene er intervjuet så har vi følgende 

kommentar til rapporten. 

Det fremgår av rapporten at daglig leders kone sluttet å føre regnskapet til Skjervøy Arbeidssamvirke 

AS i 2019.  Dette mener styret ikke stemmer.  Styret har flere ganger siden i fjor sommer tatt opp 

dette forholdet med daglig leder for regnskapskontoret. Regnskapskontoret endret dette forholdet 

etter at styret krevde dette endret mandag 03. februar 2020. Altså etter at daglig leder hadde 

innrømmet forholdet.  

Daglig leder svarer i sitt intervju at styret ikke gjorde noe med den varetellingslisten som ble sendt 

deler av styret i fjor høst.  Dette mener styret er feil. 

I løpet av ettersommeren i fjor var Skjervøy Arbeidssamvirke i en utfordrerne likviditetsmessig 

situasjon. De foreløpige regnskapene per august viste at over halvparten av egenkapitalen var tapt.   

Styret satte i gang omfattende tiltak for å bedre økonomien. Ansatte permittert, planlagte kostnader 

ikke iverksatt og investeringer utsatt. For å være sikker på at regnskapene var riktige ønsket styre en 

varetelling per august.  I tillegg til at regnskapene for de 8 første månedene skulle revideres av 

selskapets revisor. 

Et av tiltakene for å få en bedre likviditet var å prøve å selge ned varelageret som vi mente var 

uforholdsmessig høyt. Ett annet tiltak var at regnskapet skulle deles inn i avdelinger slik at 

regnskapet skulle være lettere å tolke.  Styret brukte tiden frem mot februar 2020 ved å stille 

spørsmål og gå dypere inn i regnskap- og interne kontrollrutiner.   I begynnelsen av februar 2020 da 

daglig leder tilsto var det bare spørsmål om tid før svindelen ville blitt avslørt.  Blant annet ønsket 

styret å fysisk gå gjennom varelageret for å vurdere ukurans, og eventuelt kunne selge ut deler av 

lageret på tilbud.  

Styret kjenner seg ikke igjen i at det er daglig leder som har rapportert til eier.   På 

eiermøter/generalforsamlinger er det styreleder som har rapportert eiere.  
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