
 

Revisorslakt av CM-Nor  

Entreprenørselskapet CM-Nor på Høvik var i prinsippet konkurs allerede i 2000, men regnskapene ble 
ført slik at underskuddet ikke ble vist, mener borevisor.  

* Mangler tilfredsstillende dokumentasjon på en rekke transaksjoner. 

* Burde slått seg selv konkurs allerede i 2000. 

* Vesentlig tilsidesettelse av bestemmelser om bokføring, årsoppgjør eller regnskapsoppbevaring. 

* Kan uaktsomt eller forsettlig ha overtrådt regnskapslovens bestemmelser. 

* Manglende hensyntagen av reglene for lån til aksjonær eller tillitsmenn. 

"Selskapets offisielle regnskaper har frem til 2003 vist overskudd og bokført egenkapital har vært 
positiv frem til 2003. Imidlertid (...) skulle selskapet etter vår vurdering benyttet andre 
regnskapsprinsipper og dermed allerede i 2000 ha vist negativt bokført resultat med dertil hørende 
tapt egenkapital.", heter det i revisorrapporten. 

Håndballsponsing  

Rapporten setter spørsmålstegn ved mange ulike transaksjoner. Blant annet skal CM-Nor i flere år ha 
betalt løpende utgifter for håndballklubben Nittedal/Hakadal. I 2002 var utbetalingene på nesten 2 
millioner kroner. Daglig leder i CM-Nor, Jan Egill Topstad, sitter som styreleder i klubben og var 
inntil nylig aktiv spiller på førstelaget. Han eier også selskapet som eier klubben. 

"Det bør vurderes om sponsorkontraktens størrelse tilsier at det her er mer snakk om en gave enn 
betaling for en ytelse mottatt fra NIT/HAK Sport AS."  

Revisorrapporten påpeker også at Topstad kjøpte kunst for 180.000 kroner hos Grev Wedels Plass 
Auksjoner for 180.000 kroner så sent som i januar 2003. Kjøpet ble gjort gjennom CM-Nors 
datterselskap CM Aneby. 

Det skjedde også en utbetaling på 25.000 kroner til hans kone og 50.000 kroner til Topstad selv. I 
februar og mars i år ble det også foretatt utbetalinger på 70.000 kroner som det ikke finnes informasjon 
om, ifølge rapporten. 

Mange selskaper  

Det er også foretatt transaksjoner mellom CM-Nor og den kristne tv-kanalen Familiekanalen, som også 
kontrolleres av Topstad. 

"Det har vært mange transaksjoner på mellomværendekonti mellom CM-Nor som morselskap og 
selskaper eid av CM-Nor, samt mange transaksjoner med andre selskaper kontrollert av Jan Egill 
Topstad. Bakgrunnen for mange av disse transaksjonene er begrunnet i begrenset likviditet 
(betalingsevne red. kom.) i selskapene og at man således felles har benyttet likviditet i de selskapene 



som har hatt tilgjengelige midler. De foretatte transaksjoner er gjennomført uten hensyntagen av 
formelle restriksjoner i henhold til aksjeloven om interne låneforhold. Det store volum av 
transaksjoner har medført svært uoversiktlige mellomværende forhold mellom selskapene.", skriver 
revisorene. 
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I SØKELYSET: Revisorrapporten sår tvil om en rekke forhold rundt konkursen i CM-Nor, som holdt til 
i dette bygget på Høvik før konkursen i vår. FOTO: KNUT BJERKE  

 


