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Abstract 
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Purpose: Researching if a tied up fund should be introduced to 
 prevent dividends from unrealized gains to be 
 distributed from companies. We will see if the fund 
 fulfil is purpose and if it’s necessary to use a special 
 legislation or if the Swedish Law for Joint Stock 
 Companies (Ltd) is enough. 

 

Method: A juridical method have been used to sort out, 
 systemize and analyze paragraphs in both Swedish 
 and Norwegian Law for Joint Stock Companies (Ltd) 
 and Annual Report Law 

 

Practical methodology: The characteristic for our research is a dogmatic 
 approach to legislation in both Sweden and Norway. 
 We have also examined how two Norwegian auditors 
 comment a tied up fund for unrealized gains that was 
 introduced in Norway 2005. 

 

Theoretical perspectives: The development for accounting is placed in a 
 perspective from the first systems of regulations to a 
 modern system of a global market and the different 
 principles of valuation within accounting during the 
 development 

  

Conclusions: A tied up fund shouldn’t be introduced, in spite it’s 
 efficiency, because it create negative consequences. 
 The Swedish Law for Joint Stock Companies (Ltd) 
 provides a sufficient protection for a company’s 
 creditors and no further legislation is required.  
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Sammanfattning 
Uppsatsens titel:  Orealiserade vinster. Behöver utdelning förhindras? 

Seminarium datum: 2006-06-09 

Kurs: FEK 591, Magisteruppsats 10 poäng, Redovisning 
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Handledare: Michael Thorstensson, FEK 

 Lars-Gunnar Svensson, HAR 

 
Fem nyckelord: Orealiserade vinster, utdelning, verkligt värde, 
 borgenärsskydd, bundna fonder 
 

Syfte:  Att undersöka om en bunden fond bör införas i 
 Sverige för att förhindra utdelning av orealiserade 
 vinster från företag. Avsikten är att se om fonden 
 förhindrar utdelningen, av orealiserade vinster, samt  
 om det finns ett behov för att införa en särskild 
 reglering eller om gällande Aktiebolagslag är 
 tillräcklig. 

 

Metod: En juridisk metod har använts för att sortera, 
 systematisera och analysera relevanta rättskällor inom 
 både svenska och norska Aktiebolagslagen och 
 Årsredovisningslagen.  
 

Praktisk metodik: Undersökningarna som gjorts av svensk och norsk 
 lagstiftning har varit av rättsdogmatisk karaktär. Vi 
 har också undersökt hur två norska revisorer 
 kommenterar och kritiserar den bundna fonden för 
 orealiserade vinster som infördes i Norge 2005. 

 
Teoretiska perspektiv: Utvecklingen inom redovisningen placeras i ett 
 perspektiv från de första regleringssystemen till det 
 moderna systemet avsett för en global marknad och 
 de skilda värderingsprinciperna inom redovisningen 
 som använts under utvecklingen. 

 

Slutsatser: En bunden fond bör inte införas, trots sin effektivitet 
 då den ger negativa konsekvenser. Den svenska 
 Aktiebolagslagen ger ett tillräckligt borgenärsskydd 
 och ingen ytterligare reglering behövs.   
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1. Inledning 
 
 
 
 
 

Inom redovisningsområdet sker en utveckling som kommer att få konsekvenser på 

företagens redovisade resultat och ställning. Uppsatsen kommer att behandla de 

orealiserade vinster som i vissa fall kan redovisas på grund av att redovisnings-

reglerna möjliggör eller kräver att tillgångarna värderas till verkligt värde. 

Innehållet i uppsatsen kommer att inriktas på hur dessa vinster ska förhindras att 

ingå i ett underlag för utdelning. Inledningsvis kommer detta kapitel att beskriva 

bakgrunden till det problem som ska undersökas. Därefter kommer uppsatsens 

frågeställningar och syfte att presenteras.  

 

 

1.1 Internationella standarder i årsredovisningen 
 
I Sverige och övriga Europa har redovisningsreglerna under senare år blivit allt 
mer internationella. Inom redovisningsområdet har det internationella 
harmoniseringsarbetet inriktats på koncernredovisningens innehåll och en 
förklaring till detta är att det är vanligt att den juridiska enhetens redovisning, det 
vill säga företagets årsredovisning, har en stark koppling till de olika ländernas 
juridiska regelverk. [1] För en harmonisering av den finansiella rapporteringen har 
den starka kopplingen utgjort ett hinder. Från ett användarperspektiv har utveck-
lingen på redovisningsområdet inte inneburet några särskilda betänkligheter 
eftersom koncernredovisningen är den centrala finansiella rapporten för 
investerare och analytiker. Från ett rättsligt perspektiv ger dock harmoniseringen 
vissa betänkligheter. Detta eftersom både bolags- och skatterättsliga regler tar sin 
utgångspunkt i att det finns reviderade räkenskaper upprättade enligt god 
redovisningssed. Den nationella lagstiftningen i Sverige är i de flesta fall också 
utformad på ett sådant sätt att koncernredovisningen inte har någon eller en under-
ordnad roll. Rättsreglerna är därför starkt beroende av innehållet i företagets 
årsredovisning. [2]  

                                                           
1 Koncernredovisning omfattar en sammanläggning av de enskilda juridiska enheternas 
redovisningar. Det som fortsättningsvis kallas företagets årsredovisning avser den juridiska 
enhetens redovisning.  
2 Thorell, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s.367 
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Innan harmoniseringsarbetet påbörjades i Sverige var de grundläggande synsätten 
inom redovisning, bolagsrätt och skatterätt i hög grad överensstämmande. Vinst 
som företag redovisade skulle beskattas och kunde därefter delas ut. Samtliga 
regelverken var dessutom borgenärsinriktade, vilket innebar att företagets resultat 
och ställning skulle beräknas med försiktighet och fick inte överskattas. Redo-
visningen avgjorde när en vinst var realiserad och endast de realiserade vinsterna 
fick redovisas. Vid införandet av internationella redovisningsstandarder, 
IAS/IFRS, [3] i årsredovisningarna har synsätten utvecklats åt olika håll. [4] 

Till följd av en EG-förordning [5] är det nu obligatoriskt för noterade företag att 
upprätta sin koncernredovisning med direkt tillämpning av redovisningsstandarder 
som International Accounting Standards Board, IASB, ger ut med tillhörande 
tolkningsuttalanden. [6] Ändringar i Årsredovisningslagen, ÅRL [7], har också 
gjort det möjligt för onoterade svenska företag att frivilligt tillämpa de inter-
nationella redovisningsstandarderna i sin koncernredovisning. [8] Om koncern-
redovisningen upprättas enligt IAS/IFRS ska moderföretaget upprätta sin egen 
årsredovisning enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 32, redovisning för 
juridisk person. Rekommendationen innebär att en anpassning till IAS/IFRS även 
ska ske i moderföretagets redovisning. De avvikelser som rekommendationen gör 
från IAS/IFRS har sin grund i svensk lagstiftning och främst inom skatterätten. [9] 
Lagstiftaren i Sverige har inte ansett att det är lämpligt att tillämpa IAS/IFRS fullt 
ut i årsredovisningarna. Den praktiska tillämpningen av standarder i årsredo-
visningen är ändå relativt god, då Årsredovisningslagen har utvidgat möjligheten 
att värdera till verkligt värde. [10] De nya värderingsreglerna innebär att noterade 
företag och företag som omfattas av en koncernredovisning [11], vilket upprättats 
med tillämpning av IAS/IFRS har möjlighet att värdera biologiska tillgångar, 
förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella 
tillgångar till verkligt värde. [ 12 ] De nya värderingsreglerna i 
Årsredovisningslagen är dock inte tillämpningsbara ännu. Reglerna träder i kraft 
först 2009. [13] 

                                                           
3 International Accounting Standards Board (IASB) ger ut standarder som benämns som 
International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB var tidigare International Accounting 
Standard Committee (IASC) och de standarder som utgavs av IASC kallas International 
Accounting Standards (IAS).  
4 Thorell, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s. 377-378 
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr1606/2002 
6  Uppgiften att tolka IASB:s rekommendationer ligger på International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC). 
7 Årsredovisningslagen 1995:1554 
8 7: 33§ ÅRL 
9 RR 32 3p. 
10 4: 14f-g §§ ÅRL 
11 Med företag som omfattas av en koncernredovisning avses både det moderföretag som upprättat 
koncernredovisningen och sådana dotterföretag och dotterdotterföretag till moderbolaget som har 
tagits in i redovisningen, prop. 2004/05:24, s. 149 
12 4: 14f-g §§ ÅRL.   
13 RR 32  
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1.1.1 Utdelning av orealiserade vinster 
 
Vid en tillämpning av de nya värderingsreglerna i Årsredovisningslagen kommer 
företag i årsredovisningen kunna välja att frångå en värdering av tillgångarna till 
anskaffningsvärdet och i stället välja att värdera dessa till verkligt värde. Värdet 
på tillgångarna bestäms vid värdering till verkligt värde utifrån tillgångarnas 
marknadsvärde. [14] Värdering till marknadsvärde skiljer sig från värdering till 
anskaffningsvärde bland annat genom att marknadsvärdet kan förändras över 
tiden och att värdeförändringarna som uppstår under redovisningsperioden ska 
redovisas. Detta gäller oavsett om värdeförändringen är positiv eller negativ i 
förhållandet till bokfört värde. Är värdeförändringen positiv uppstår det 
orealiserade vinster i årsredovisningen eftersom tillgångarna inte har avyttrats. [15]  

Enligt god redovisningssed ska företag i Sverige redovisa värdering till verkligt 
värde antingen direkt i resultaträkningen eller i en fond för verkligt värde 
beroende på vad det är för tillgång. [16] Då fonden för verkligt värde är fritt eget 
kapital [ 17 ] finns det en möjlighet att de orealiserade vinsterna kan ingå i 
utdelningsunderlaget. [18] 

Grunden till att företag bör vara försiktiga med att dela ut orealiserade vinster som 
uppkommit genom att marknadsvärdera tillgångarna är att värderingen i många 
fall är subjektiv. [19] Marknadsvärdering innebär att tillgångens värde är grundad 
på observationer från marknaden. Det är emellertid ofta svårt att finna marknads-
värden för identiska tillgångar på en öppen marknad. I en del fall finns det värden 
på liknande tillgångar men om så inte är fallet så måste företagsledningen beräkna 
det verkliga värdet utifrån teoretiska värderingsmodeller. Även om företags-
ledningens bedömning görs med utgångspunkt i modellerna som de internatio-
nella standarderna föreskriver innebär detta en stor andel av subjektivitet i värde-
ringen. [20] 

Utdelning av orealiserade vinster kan få konsekvenser för borgenärsskyddet. Detta 
beroende på att en utdelning av orealiserade vinster kan medföra att utdelningen 
inte blir täckt om det skulle visa sig att tillgången har ett lägre värde vid en 
realisation än vad man värderade den till vid utdelningstillfället. En rädsla finns 
därför för att företag ska urholkas på kapital om företag obegränsat kan dela ut 
orealiserade vinster. [21] Rädslan för kapitalurholkning har sin grund i att aktie-

                                                           
14  4: 14f-g §§ ÅRL 
15 Knutsson, Internationella redovisningsstander – ingen lämplig grund för företagsbeskattningen, 
s. 513 
16 4: 14f-g §§ ÅRL  
17 5: 14§ ÅRL 
18 Thorell, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s. 381 
19 Ibid. s.389 
20 Knutsson, Internationella redovisningsstander – ingen lämplig grund för företagsbeskattningen, 
s.511 
21 Regeringens övervägande i prop. 2005/05:85, s.377-378 
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bolag utgör en separat juridisk enhet, vilket innebär att ägarna till företaget har 
begränsat ansvar. När aktieägaren har investerat sitt insatskapital kan företaget 
inte tvinga aktieägaren att skjuta till något ytterligare belopp. Detta gäller oavsett 
om aktiebolagets tillgångar vid en eventuell konkurs skulle visa sig otillräckliga 
för betalning av skulderna. [ 22 ] Enligt 1: 3§ Aktiebolagslagen, ABL, [ 23 ] 
ansvarar en delägare i ett aktiebolag inte personligen för företagets förpliktelser. 
Företagets borgenärer kan således endast göra anspråk på företagets kapital och 
inte söka betalning utanför företagets tillgångar. Om ett aktiebolag inte skulle 
tillföras något kapital eller om kapital utdelas från företaget kan situationen bli 
ohållbar för borgenärerna. Lagstiftaren har av denna anledning på olika sätt 
reglerat aktiebolagens kapital i Aktiebolagslagen. 

Reglerna i Aktiebolagslagen kan ses som ett verktyg för att försöka bilda en 
jämvikt mellan aktieägares och borgenärers olika intressen. För att aktieägare ska 
få begränsat ansvar genom att bilda ett aktiebolag måste ett insatskapital 
tillskjutas och hänsyn måste tas till reglering av kapitalets användning. Då ett 
företag betecknas som ett aktiebolag ska borgenärerna kunna lita på att 
regleringen har iakttagits. Att det utformats bestämmelser som reglerar kapitalet i 
aktiebolaget är inte enbart en garanti för borgenärerna utan har även för företagets 
del en viktig betydelse eftersom det annars troligtvis skulle vara svårt för företaget 
att få krediter. [24] 

Utdelning av orealiserade vinster kan också påverka beskattningen av ett företag. 
Den svenska regeringen anser att införandet av de nya värderingsreglerna i 
Årsredovisningslagen medför att aktiebolag kan undgå den ekonomiska 
dubbelbeskattningen. [25] Ekonomisk dubbelbeskattning innebär att aktiebolaget 
först får betala skatt på företagets resultat och att aktieägare betalar skatt för den 
utdelning de erhåller. Vinsten från företaget blir på så sätt beskattad såväl hos 
aktiebolaget som hos aktieägare. [26]  

De nya värderingsreglerna i Årsredovisningslagen är så utformade att värderingen 
av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och materiella samt immateriella 
tillgångar i många fall inte kommer att påverka det beskattningsbara resultatet. De 
kommer däremot att kunna ligga tillgrund för vinstutdelning. Att orealiserade 
vinster kan ingå i utdelningsunderlaget leder, enligt regeringen, till att det finns en 
möjlighet för företag att undgå beskattning av vinsten på bolagsnivå. [ 27 ] 
Anledningen till att aktiebolag anses kunna undgå bolagskatten är att en vinst inte 
beskattas förrän den är realiserad, det vill säga att tillgången har avyttrats. Enligt 

                                                           
22 Rodhe, s.20 
23 Aktiebolagslagen 2005:551 
24 Rodhe, s.20-21 och Moberg, s 35 där det också förs en diskussion om riskfördelning i 
Aktiebolagslagen 
25 Delbetänkandet, SOU 2005:53, s 9 
26 Lodin et al, s 325 
27 Delbetänkandet, SOU 2005:53, s 9 
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principen om skatteförmåga beskattas inte värdestegringar utan bara realiserade 
vinster. [28] 

Sakkunniga inom området är dock inte helt överens med regeringen angående 
möjligheten för företag att undgå beskattning vid utdelning av orealiserade vinster, 
eftersom de anser att möjligheten för aktiebolag att undgå bolagskatt är begränsad. 
Företag som tillämpar olika värderingsprinciper i redovisningen respektive vid 
beskattningen måste redovisa uppskjuten skatt. I företagens redovisning ska en 
uppskjuten skatt kostnads- och skuldföras, vilket leder till att denna del inte kan 
bli föremål för någon utdelning. [29] 

 

 

1.1.2 Statliga utredningar 
 
Den svenska regeringen anser att det finns ett värde i att så långt som möjligt 
etablera de internationella redovisningsstandarderna eftersom det underlättar jäm-
förelser mellan svenska och utländska företag, vilket i sin tur ska förbättra 
konkurrenssituationen för svenska företag. [30] Regeringen beslutade sommaren 
2002 att utreda vilka förändringar i den svenska redovisningslagstiftningen som 
skulle krävas för att ge ökade möjligheter för svenska företag att upprätta sina 
redovisningar enligt IAS/IFRS. Syftet med utredningen var att undanröja 
konflikter mellan de internationella redovisningsprinciperna och svensk 
lagstiftning. [31] Utredningens förslag ligger till grund för de nya värderingsregler 
som återfinns i Årsredovisningslagen. [32]  

I takt med att redovisningsreglerna blir alltmer påverkade av IAS/IFRS har det 
blivit allt svårare att upprätthålla sambandet mellan redovisningen och beskatt-
ningen. [33] Regeringen har av denna anledning tillsatt en utredning under hösten 
2004, SamRoB, för att se över sambandet mellan redovisning och beskattning. [34] 
Resultatet från utredningen ska redovisas före utgången av juni 2007. [35]  

                                                           
28 Rättsfall, RÅ 2001 ref 8, s. 3. Regeringsrättens bedömning av ett aktiebolags, Posten Sverige 
AB, eventuella upplösning av ackumulerade överavskrivningar. Rätten ansåg inte att 
överavskrivningar som redovisas som ett motsvarande belopp i räkenskaperna skulle anses som 
skattepliktig intäkt eftersom intäkten inte kunde anses vara en realiserad inkomst. 
29 Knutsson, Internationella redovisningsstander – ingen lämplig grund för företagsbeskattningen, 
s. 513 
30 Melbi, Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde - kommentar till ett delbetänkande, 
s 615 
31 Internationell redovisning i svenska företag, SOU 2003:71 
32 Knutsson, Internationella redovisningsstander – ingen lämplig grund för företagsbeskattningen, 
s. 510 
33 Kommittédirektiv 2004:146, s. 1 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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SamRoB lämnade förra året ett delbetänkande, [36] där man lämnade ett skatte-
rättsligt förslag för hur orealiserade vinster skulle förhindras att delas ut. 
Utredningen ansåg emellertid att förslaget de lämnat innebar att företag skulle 
avstå från att värdera till verkligt värde, så de rekommenderade att förslaget inte 
skulle genomföras. I stället föreslog utredarna att metoden att redovisa 
orealiserade vinster som bundet eget kapital skulle utredas. 

Vid en intervju med Anders Bengtsson, sekreterare i SamRoB- utredningen, 
framkom att utredningen i dag arbetar med att få klarhet i hur stora de orealiserade 
vinsterna i realiteten kommer att bli i framtiden. [37] Hur redovisningsreglerna 
kommer att vara utformade samt vilket samband som kommer att finnas mellan 
redovisning och beskattning avgör enligt Anders vilket behov det kommer att 
finnas för att förhindra utdelning av orealiserade vinster samt vilken lösning som 
lämpar sig bäst. 

 

 

1.2 Problemspecificering samt syftet med upp-
satsen 
 

De statliga utredningarna har inriktats på att lösa den skatterättsliga konsekvensen 
av att företag kan komma att dela ut orealiserade vinster vid värdering till verkligt 
värde. Den bolagsrättsliga konsekvensen har varken diskuterats särskilt mycket 
eller utretts av regeringen. Skulle det visa sig att regeringen anser att en bunden 
fond för verkligt värde är lösningen på det skatterättsliga problemet påverkar detta 
även bolagsrätten i hög grad. Detta eftersom åtgärden inte är en ren skatterättslig 
reglering utan mer en bolagsrättslig reglering.  

Metoden att redovisa de orealiserade värdena som bundet eget kapital har till syfte 
att låsa kapitalet i företaget så att ingen utdelning kan ske. En lösning som innebär 
att kapital cementeras i företaget bidrar emellertid till motstridigheter mellan 
företagets intressenter.  

Ett företag har till syfte att bereda sina ägare vinst. Om företaget skulle ha ett 
avvikande syfte förutsätter exempelvis det ändring av bolagsordningen. [38] En 
aktieägares rätt att ta del av företagets vinst har uppmärksammats i bland annat 
Tombergermålet. Målet handlade i och för sig inte direkt om ägares rätt till 
avkastning på sitt insatta kapital men indirekt ger målet en beskrivning av hur 
starkt ägarintresset är. [39] Samtidigt har borgenärerna rätt att få ett skydd mot att 
                                                           
36 Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde, delbetänkande till SOU 2005:53 
37 Telefonintervju, Anders Bengtsson 
38 18: 1§ ABL, se diskussion i prop. 2004/05:85, s.759-760 
39 Mål C-234/94 
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kapitalet inte försvinner från aktiebolaget då de inte har rättighet att kräva andra 
än företaget. Frågan är om metoden med en bunden fond för verkligt värde löser 
utdelningsfrågan av orealiserade vinster på ett balanserat sätt eller om metoden 
kommer att lämna konsekvenser som inte är till fördel för en eller båda parter. 

Då metoden att redovisa orealiserade vinster som en bunden fond inte har 
analyserats närmare ännu av den svenska regeringen samt att metoden har införts i 
några av våra grannländer i Norden tycker vi att det är intressant att undersöka 
denna lösning för att förhindra utdelning av orealiserade vinster i Sverige. 
Framförallt är vi intresserade av att undersöka om metoden kan förhindra 
utdelning av orealiserade vinster och om den ger några konsekvenser som inte är 
önskvärda. Det vore även intressant att undersöka om någon särskild reglering 
över huvud taget behövs med tanke på att Sverige har infört en ny Aktiebolagslag 
under förra året. Det har skett en del förändringar av de bestämmelser som 
reglerar aktiebolagens möjligheter att göra utdelningar och frågan är om de nya 
reglerna redan ger ett tillräckligt borgenärsskydd. Om det inte behövs en bunden 
fond för att begränsa utdelning av orealiserade vinster kan en fundering göras över 
varför uppskrivningsfonden är bundet eget kapital. Då denna fond också reglerar 
värdering över anskaffningsvärde på tillgångar.  

De frågor som vi ska försöka besvara i uppsatsen är följande: 

1. Kan en bunden fond för verkligt värde förhindra utdelning av orealiserade 
vinster?  

2. Finns det ett behov av en särskild reglering för att förhindra utdelning av 
orealiserade vinster eller ger värdeöverföringsreglerna i Aktiebolagslagen 
ett tillräckligt bra borgenärsskydd. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva om en bunden fond för verkligt värde kan 
förhindra utdelning av orealiserade vinster som uppkommer vid värdering till 
verkligt värde. Om en bunden fond för verkligt värde förhindrar utdelning av 
orealiserade vinster ska denna metod ställas mot gällande lagstiftning för att på så 
sätt avgöra om en bunden fond behövs eller inte.  
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2. Metod 
 
 
 
 
 
För att söka en lösning på problematiken att företag kan dela ut orealiserade 

vinster, vid en övergång till internationella redovisningsstandarder i Sverige, har 

vi valt att göra två undersökningar. Vi kommer dels att utföra en komparativ 

undersökning av Norges fond för orealiserade vinster och dels undersöka befintlig 

lagtext i Sverige. Först i kapitlet kommer vi att presentera den metodik och de 

urval vi gjort samt val av metod. Därefter kommer vi att beskriva vårt 

källmaterial och slutligen värderar vi de källor vi valt att arbeta med.  

 

 

2.1 Metodik, urval och val av metod 
 
För att kunna undersöka om metoden med en bunden fond för verkligt värde är en 
lämplig lösning för att förhindra utdelning av orealiserade vinster i Sverige har vi 
först undersökt hur Norge tillämpar en fond för orealiserade vinster. Fonden 
antogs i den norska lagstiftningen vid halvårsskiftet 2005. Studiens syfte är att 
vara en referens vid undersökningen av om bunden fond för verkligt värde är 
effektiv i att förhindra orealiserade vinster från att delas ut i Sverige. En 
undersökning av norsk lagstiftning görs för att se om eventuellt uppkomna 
konsekvenser vid redovisning av orealiserade vinster i bunden fond i Norge kan 
komma att uppstå även i Sverige. För att kunna besvara om det överhuvudtaget 
finns ett behov av en bunden fond i Sverige eller om svensk lagstiftning är 
tillräcklig för att skydda borgenärerna mot utdelning av orealiserade vinster har vi 
undersökt de svenska bolagsrättsliga reglerna om värdeöverföring. Avsikten med 
undersökningen är att få svar på om rättsreglerna kan förhindra utdelning av 
orealiserade vinster.  

Urvalet till vår komparativa studie gjordes från två alternativ Danmark eller 
Norge. En intervju med Kristina Artsberg, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, 
ledde oss till en kontakt i Norge vilket bidrog att Norge valdes ut för att utöka 
förståelsen för hur en bunden fond kan fungera.  

För att besvara våra frågeställningar har vi tillämpat en juridisk metod. Det 
innebär att vi har sorterat, systematiserat och analyserat relevanta rättskällor. [40] 
Vi har valt att utföra en rättsdogmatisk undersökning för att utreda både norsk och 
                                                           
40 Artsberg, s 41-42 
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svensk lagstiftning. Rättsdogmatisk undersökning har valts av oss då den tar sin 
utgångspunkt i nu gällande lagar och fastställer vilka bestämmelser som finns och 
hur dessa ska användas. Vid en rättsdogmatisk undersökning analyseras 
paragraferna i sitt rätta sammanhang inom problemområdet. [ 41 ] Relevanta 
rättsregler avser för våra undersökningar främst de paragrafer som specificerar 
eget kapital och värdeöverföring från företag. Presentationen i uppsatsen kommer 
att inriktas på att redogöra för hur reglerna är uppbyggda samt hur de ska 
tillämpas. För att bygga upp en djupare förståelse för hur lagstiftningen ska tolkas 
har vi också använt böcker och artiklar som beskriver praxis och reglernas 
användning inom rättsområdet.  

 

 

2.2 Källmaterial 
 
I undersökningarna kommer vi att utgå från svensk respektive norsk lagstiftning 
inom redovisnings- och bolagsrätt. Den svenska lagstiftningen utgörs av Årsredo-
visningslagen och Aktiebolagslagen och den norska lagstiftningen utgörs av Lov 
om Årsregnskap (Regnskapsloven) och Lov om Aksjeselskaper (Aksjeloven). 
Även förarbeten till lagarna och doktrin kommer att användas i undersökningen 
för att tolka lagstiftningen. Då svenska Årsredovisningslagen endast är en ramlag 
för hur redovisning ska ske i företag, använder vi rekommendationer från 
normgivande organ, som utges av Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, BFN 
och Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. För att kunna se hur företag 
värderar sina tillgångar i årsredovisningen används även de internationella 
redovisningsstandarderna från IASB eftersom företag också kan, om de ingår i en 
IFRS-koncern [42] tillämpa dessa.  

Källmaterialet kommer till största delen att bestå av juridiskt material. I juridisk 
argumentation finns det vissa rättskälleprinciper som bestämmer olika rättskällors 
ställning. Innebörden av de viktigaste rättskälleprinciperna är att lagar, andra 
föreskrifter och fasta rättsliga regler som uppkommit enligt sedvana ska beaktas 
som auktoritetsskäl i juridisk argumentation. Prejudikat och förarbeten är rättsliga 
källor som bör beaktas. Det finns även rättskällor som får beaktas som 
auktoritetsskäl i juridisk argumentation. Exempelvis får institutionella 
rekommendationer beaktas, vilket i vårt fall kan gälla RR, FAR och BFN. Domar, 
domslut och olika myndighetsbeslut som inte utgör ett prejudikat är även de 
rättskällor som får beaktas i den juridiska argumentationen. Detta gäller även den 
rättsvetenskapliga litteraturen. [43]  

                                                           
41 Lehrberg, s. 38 
42 En IFRS-koncern är en noterad koncern som upprättar sin koncernredovisning enligt IAS/IFRS. 
43 Peczenik, s 35 



OREALISERADE VINSTER 
 

 16

Innebörden i orden ska respektive bör och får beaktas som auktoritetsskäl har 
olika innebörd. Ordet ska är bindande men det är de andra orden inte. Av denna 
anledning kan en slutsats utan något stöd i varken lag eller sedvänja inte anses 
vara juridisk. [44] 

I Juridisk argumentation är i princip de rättskällor som ska beaktas viktigare än de 
rättskällor som bör beaktas. Dessutom är i de källor som bör beaktas också 
principiellt viktigare än de som får beaktas som auktoritetsskäl. I den juridiska 
argumentationen kan sålunda vissa motargument vara tillräckliga för att åsidosätta 
källor som bör beaktas men ändå inte starka nog för att åsidosätta källor som ska 
beaktas. Dock kan en i princip viktigare rättskälla vara mindre värd i en juridisk 
argumentation än ett stort antal viktiga sådana. Exempelvis kan ett antal 
samverkande prejudikat väga tyngre än lagtext. [45]  

Det finns även en hierarkisk skillnad mellan internationella standarder och 
svenska redovisningsrekommendationer. De internationella standarderna har en 
tvingade verkan för koncernredovisningen i noterade företag, då IAS/IFRS ska 
tillämpas. Någon sådan reglering finns inte för de svenska 
redovisningsrekommendationerna utan de får och kan användas för utfyllnad till 
den tvingande lagstiftningen inom redovisningen. 

I svensk lagstiftning, rekommendationer och internationella standarder finns 
hänvisningar till god redovisningssed. För redovisning i juridisk person i Sverige 
innebär god redovisningssed att följa rådande lagstiftning, praxis och rekom-
mendationer från normgivande organ. Även utarbetad sedvänja kan utgöra god 
redovisningssed om den är god. Detta kan utläsas av själva ordet god redovisnings 
sed. De noterade koncernernas redovisning utgår från de internationella 
standarderna i redovisningen, vilket medför att god redovisningssed inte får 
samma innebörd. Beträffande internationell redovisning är god redovisningssed 
ett begrepp som ingår i rättvisande bild och beskriver de kvalitativa egenskaperna 
som ska eftersträvas i redovisningen. Helheten för redovisningen ska bygga på 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för att uppnå den 
rättvisande bilden. Enligt internationella redovisningsstandarder uppnås detta 
genom att följa standarder från IASB. [ 46 ] Att tillämpa olika redovis-
ningsprinciper i den juridiska personens respektive koncernens redovisning 
innebär att det finns två sätt att se på god redovisningssed. Denna aspekt kommer 
vi emellertid inte att ta hänsyn till när vi diskuterar begreppet god redovisningssed 
i uppsatsen. 

 

 

                                                           
44 Ibid. s36 
45 Ibid.  
46 IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter  46p och 24p.  
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2.3 Källkritik  
 
Vårt huvudsakliga källmaterial till undersökningarna är normativa regler som 
utgörs av lagstiftning, rekommendationer och internationella redovisnings-
standarder. Artiklar och övrig litteratur som vi använder utgör doktrinen. Vi anser 
att detta källmaterial är relevant och ger en tillfredställande tillförlitlighet eftersom 
källorna är skrivna av sakkunniga inom redovisning, revision och beskattning 
samt är publicerade i facktidskrifter. En mindre andel information har kommit oss 
tillhanda genom intervjuer, en per telefon och en personlig. Intervjuerna har 
endast utgjort ett komplement till redan skriva källor, som därigenom har 
uppdaterats.   

Material från Norge har erhållits via korrespondens med en professor på Handels-
högskolan, BI i Oslo, Hans Robert Schwencke. Det är möjligt att hans urval av 
utredningar, propositioner och artiklar har styrt oss i vår undersökning. Hjälpen 
till urval av det norska materialet ser vi ändå som till största delen positiv, då hans 
expertis inom området troligtvis medfört att vi erhållit ett relevant material. Den 
norska artikeln som vi använder i den norska undersökningen är precis som de 
svenska artiklarna utgiven av en facktidskrift och är skriven av norska revisorer. 
En brist i det norska källmaterialet är att det enbart, förutom lagstiftningen och 
förarbetena, utgörs av en enda artikel. Hur andra inom doktrinen i Norge ser på 
fond för orealiserade vinster har vi därför ingen uppfattning om. De norska 
texterna har översatt fritt och kan innehålla översättnings- och tolkningsfel. Vi har 
med hjälp av norska ordböcker försökt att minimera dessa fel, men kan ändå ha 
missat i språkliga nyanser.  

Ett problem som vi har upplevt med vårt svenska källmaterial är att artiklarna är 
skrivna av ett fåtal personer. Det innebär att antalet tolkningar av problematiken 
även här blir starkt begränsade. Alla källor som vi använt har skrivits under åren 
2002 till 2006. Vi anser därför att det inte finns någon anledning att leta efter upp-
dateringar.  
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3. Referensram 
 
 
 
 
 
Redovisningen ligger till grund för beräkning av ett företags utdelningsunderlag. 

För att skapa en förståelse för redovisningens betydelse för utdelningsmöjlig-

heterna i företag kommer detta kapitel att redogöra för utvecklingen av 

redovisningssystem samt de olika synsätten inom redovisningen. Dessutom 

kommer kapitlet att presentera en beskrivning av vad verkligt värde och 

anskaffningsvärde är samt en redogörelse för hur reglerna till verkligt värde ser 

ut enligt de internationella standarderna respektive Årsredovisningslagen. 

Kapitlet kommer att avslutas med presentation av hur ett företags ekonomiska 

ställning bedöms.   

 

 

3.1 Redovisningssystem 
 

 

3.1.1 Historisk utveckling  
 
För att juridiskt reglera redovisningssystemet har två länder, Frankrike och 
Tyskland varit föregångare för redovisningens utveckling och det har funnits två 
system som existerat sida vid sida. Äldst är det franska, men påverkan av utveck-
lingen inom redovisningen har över tiden gett en växelverkan mellan länderna. 
Värderingsprinciperna har varit ett resultat av politiska och juridiska processer 
som riktat sig mot olika intressenter med skilda intressen. Den första värderings-
principen som förespråkades av företagets ägare var anskaffningsvärdet. Detta 
grundar sig på att ett historiskt värde och mäter ett resultat som uppvisar endast 
realiserade vinster i balansräkningen. Under 1800-talet sker en förändring då 
räkenskaperna inte bara ska reflektera företagets kommersiella verksamhet utan 
också företagets privata förmögenhet. Värderingsprinciperna som växer fram 
baseras på vad en vara verkligen är värd, det vill säga marknadsvärdet. Det 
betonas dock att endast realiserade värden kan täcka skulder och att värderingen 
är ett led i en fortgående process inom företagets verksamhet. Redovisningen 
under perioden fokuserar på att tillgodose intressenternas behov för information 
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och balansräkningen blir ett ramverk för att påvisa företagets fortsatta verksamhet. 
[47] 

Under 1800-talet etableras nya associationsformer som idag fortfarande används. 
Både kommanditbolag och aktiebolag, med begränsat ansvar, växer fram 
explosionsartat och med denna utveckling uppstår nya problem. Att värdera till 
marknadsvärde är möjligt med obegränsat ansvar, men är inte möjligt i företag 
med begränsat ansvar. En marknadsvärdering av osålda varor, till högre värde än 
anskaffningsvärde, skulle ge vinst i resultatet som kan leda till utdelning av oreali-
serade vinster och därigenom reducera borgenärsskyddet. Redan 1861 kommer ett 
rättsfall som fastställer att en potentiell vinst inte kan distribueras som utdelning 
och en förändring mot en mer försiktig marknadsvärdering sker. Värderingen 
utgår nu från lägst av anskaffningsvärde eller marknadsvärde, vilket lägger 
grunden för försiktighetsprincipen. [48] 

Vid slutet av 1800-talet och under 1900-talets början används den försiktigare 
ansatsen till marknadsvärde fortfarande. Utvecklingen sker nu mot en klassi-
ficering genom att dela upp tillgångarna i omsättningstillgångar som värderas 
efter lägst av anskaffningsvärde och marknadsvärde och anläggningstillgångar 
som maximalt värderas till anskaffningsvärdet. Koncerner har börjat uppstå och 
med en konsoliderad redovisning som endast skulle ge information till aktieägare, 
skulle denna redovisning inte utgöra en grund för utdelningar från företaget. Efter-
hand som aktieägarna får ett starkare inflytande över företagen minskar de andra 
intressenternas makt över redovisningen. Med ett ägarperspektiv som används 
idag står investeringarna värde främst och värderingsprincipen går nu mot ett 
verkligt värde baserat på framtida kassaflöden. [49] 

 

 

3.1.2 Modern utveckling  
 
Den moderna redovisningens utveckling har dominerats av USA genom de 
professionella organisationerna inom redovisning och revision. Financial Accoun-
ting Standards Board, FASB är en oberoende organisation som stiftades 1973 och 
är den mest inflytelserika bland standardsättarna. Organisationens begrepps-
mässiga ramverk har legat till grund för IASB:s föreställningsram. IASC/IASB 
startade sin verksamhet 1973 som en oberoende organisation av sakkunniga inom 
redovisning och revision och är nu dominerande på den internationella arenan. 

                                                           
47 Richard Jacques, the Concept of fair value in French and German accounting regulations from 
1673 to 1914 and its consequences for interpretation of the stages of development of capitalist 
accounting, s. 825-832  
48 Ibid. s 834-837 
49 Ibid. s 838-843 
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Målsättningen för organisationen är att arbeta fram redovisningsstandarder som 
accepteras globalt. [50] Genom The Norwalk Agreement har det sedan 2002 
pågått en konvergens mellan FASB och IASB. [51] 

Vid en konferens i Lissabon år 2000 tog Europeiska kommissionen fram en 
handlingsplan för att främja EU:s ekonomisk utveckling. En målsättning för 
Lissabonstrategin var att skapa en samordnad kapitalmarknad och för att uppnå 
denna målsättning har EU arbetat för att företagens redovisningar ska bli mer 
jämförbara mellan olika länder. Syftet bakom jämförbara årsredovisningar är att 
informationen i redovisningen ska kunna användas av alla intressenter oavsett i 
vilket land de är bosatta. När redovisningen uppfyller kraven på jämförbarhet 
anses kapitalmarknaden kunna fungera på ett effektivt och integrerat sätt. Det är 
mot denna bakgrund som EU har infört det internationella redovisningssystemet 
IAS/IFRS som redovisningsstandard i Europa. [52] Införandet av IAS/IFRS har 
skett genom att rådet och parlamentet år 2002 antog förordningen om tillämpning 
av de internationella redovisningsstandarderna, IAS-förordningen. [53]  

 

 

3.2 Olika synsätt inom redovisningen 
 
Målsättningen för redovisningen är att spegla den ekonomiska verkligheten i 
företaget. Då all redovisning leder till ekonomiska konsekvenser är det viktigt att 
försöka uppnå en neutralitet. Med en neutral redovisning ska inte underliggande 
syften kunna påverka eller förvanska den rättvisande bilden i något avseende. Hur 
ett företag tar hand om och löser sina redovisningsproblem visar vilket synsätt 
som företaget tillämpar. Synsättet har ofta sin grund i hur företaget är finansierat 
och vems inflytande som är prioriterat. [54] Inom redovisningen finns det främst 
två synsätt. 

Det germanska synsättet bygger på den romerska rätten med kodifierade lagar 
som innehåller generella principer för att ge vägledning i företagets redovisning. 
De värden som används fastställs genom ett historiskt anskaffningsvärde, det vill 
säga att värdet är objektivt och kan verifieras i företagets räkenskaper. Detta 
synsätt är resultatorienterat, med inriktning mot att skydda alla intressenter, såväl 
borgenärer som andra. Företagets uppfattning och inställning till omvärlden är 
grundad på försiktighet och avsättning till fonder och reserver uppmuntras. Den 
försiktiga relationen till omvärlden har ofta sin grund i att starka kopplingar finns 

                                                           
50 Nilsson, s 85-90 
51 www.fasb.org  
52 Ot prp nr 89 (2003-2004) s 5 
53 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr1606/2002 
54 Artsberg, s 88-90 
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till andra rättsområden. En följd av denna koppling är att professionella organisa-
tioner inom redovisning och revision inte har ett starkt inflytande utan blir 
splittrade. [55]  

Det anglosaxiska synsättet grundas på att redovisningen ska ge den rättvisande 
bilden. Redovisningsregleringen sker mestadels genom standarder istället för i 
lagstiftningen, som därmed har fått en underordnad roll. Anglosaxisk traditionen 
bygger på sedvana och som kompletteras med rättspraxis, så kallad case-law. Den 
anglosaxiska redovisningen anses som mer öppen och informativ, men är också 
mindre försiktigt i sin inställning, till följd av detta krävs det få avsättningar till 
reserver. Ett öppet system kräver att professionella organisationer inom 
redovisning och revision har ett stort inflytande och kan påverka utformningen av 
företagets redovisning. Syftet med den öppna redovisningen är att tillgodose 
marknadens och investerarnas behov för information och det är tillåtet att frångå 
både lag och standarder, så länge kravet för en rättvis bild av företaget upprätt-
hålls. [56] 

 

 

3.2.1 Utveckling i Sverige 
 
I Sverige har utvecklingen inom redovisningen under senare år, lite förenklat, gått 
från ett germanskt synsätt med en transaktionsbaserad redovisning till en värde-
baserad redovisning likt det anglosaxiska synsättet. I transaktionsbaserad teori 
utgår redovisningen från anskaffningskostnaden för tillgångarna och mäter 
kostnaderna i historiska värden. Redovisningsinformationen är inriktad på 
resultaträkningen och det tillämpas en redovisning som kräver en realisering av 
intäkter och betonar att matchning mellan kostnader och intäkter sker. Den 
värdebaserade teorin som Sverige alltmer övergår till, fokuserar på 
redovisningsinformation från balansräkningen, vilket innebär att det centrala i 
redovisningen är företagets tillgångar och skulder. [57] 

Inom den svenska redovisningen kan man i dag se två utvecklingstendenser. Den 
ena är att företagen i större utsträckning än tidigare visar tillgångarnas och 
skuldernas verkliga värde samtidigt som företagen inte gör någon större skillnad 
mellan realiserade och orealiserade vinster i redovisningen. Den andra 
utvecklingstendensen är att man inom redovisningen har utvecklat en mer 
teoretisk och konsekvent syn på vad som är tillgång och skuld. [58] Tillgångar är, 
enligt IASB, något som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Detta kan ske 

                                                           
55 Ibid. 
56 Ibid. s 89-90 
57 Thorell, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s. 367-368 
58 IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, 53p och 60p. 
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genom att tillgången avyttras eller i form av framtida kassaflöden. Någon särskild 
uppdelning av tillgångarna görs inte utan det som är viktigt är möjligheten att 
identifiera en tillgång och att kunna mäta de framtida ekonomiska fördelarna på 
ett tillförlitligt sätt. Skulder är i sin tur ett åtagande för företaget som förväntas 
infrias genom att företaget avsätter resurser som påverkar storleken för framtida 
ekonomiska fördelar. Ett gemensamt drag för det värdebaserade synsättet är att 
det ingår ett stort mått av subjektiva bedömningar från företagsledningen 

 

 

3.3 Värdering till verkligt värde 
 

 

3.3.1 Anskaffningsvärde och verkligt värde 
 
Definitionen över vad verkligt värde är har antagits till samma innehåll oavsett om 
det handlar om svenska redovisningsrekommendationer enligt BFN, RR eller 
FAR. Även internationell standard, enligt IAS/IFRS, har samma definition.  

”Ett verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 
regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att 
transaktionen genomförs” [59] 

Ett undantag finns dock, vilket är BFNAR 2000:3 rekommendation om 
redovisning av varulager. För att fastställa ett verkligt värde för varulager ska 
antingen ett nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde användas. 
Nettoförsäljningsvärdet är försäljningsvärdet med avdrag för kostnader från 
försäljningen och med avdrag för inkurans, medan återanskaffningsvärdet är priset 
på balansdagen. [60]  

Ett anskaffningsvärde sätts till priset vid transaktionstidpunkten för en tillgång 
respektive skuld med tillägg för eventuella transaktionskostnader eller utgifter 
som direkt är hänförliga till förvärvet. Definitionen är i stora drag lika för olika 
tillgångsslag men tillkommande kostnader och utgifter för till exempel 
hemtagning och iordningsställande kan skiljas sig något åt. Någon direkt skillnad 
av definitioner av anskaffningsvärdet finns inte heller mellan svenska rekommen-
dationer och de internationella standarderna. [61]  

                                                           
59 BFNAR 2001:3, RR 12,15,24, IAS 16, 38, 39, 40, 41 
60 BFNAR 2000:3 2p.  
61 BFNAR 2001:3, RR 12,15,24, IAS 16, 38, 39, 40, 41 
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3.3.2 Redovisningsregler till verkligt värde enligt IAS/IFRS och 
ÅRL 
 
De internationella redovisningsstandarderna innehåller flera regler som anvisar till 
verkligt värde. En del av standarderna är tvingande, andra är det inte. Dessutom 
skiftar metoderna som anvisas för redovisningen mellan de olika tillgångslagen. 
Det kommer här inte att ske någon fullständig beskrivning av IAS/IFRS reglering 
av värdering till verkligt värde utan enbart de standarder som på olika sätt lagfästs 
i Årsredovisningslagen kommer att delges. Beskrivningen kommer delvis även att 
vara förenklad då standarderna är mycket komplicerade.  

Värdering till verkligt värde av finansiella instrument regleras i IAS 39. Av de 
finansiella instrumenten är det dock inte alla som värderas till verkligt värde. 
Exempelvis värderas inte räntebärande tillgångar som avses att innehas till förfall 
eller lånefordringar som inte är avsedda att avyttras på kort sikt till verkligt värde 
utan dessa värderas till anskaffningsvärde. Av de finansiella instrument som 
värderas till verkligt värde görs en indelning beroende på hur redovisningen ska 
ske för omräkningen av tillgångens värde. För derivat samt tillgångar och skulder 
avsedda för handel redovisas omräkningen direkt i resultaträkningen. De 
tillgångar som inte nämnts ovan och som betecknas som tillgängliga för 
försäljning ska redovisas direkt mot eget kapital och i takt med att tillgångarna 
realiseras ska de upplösas över resultaträkningen. 

Förvaltningsfastigheter som är en särskild materiell anläggningstillgång ska enligt 
IAS 40 värderas till antingen anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Väljer 
företag värdering till verkligt värde ska redovisningen av omräkningen ske i 
resultaträkningen.  

Biologiska tillgångar ska enligt IAS 41 värderas till verkligt värde. Skulle inte 
verkligt värde kunna fastställas får dock företagen värdera till anskaffningsvärdet. 
Även för dessa tillgångar redovisas omräkningen i resultaträkningen.  

För materiella och immateriella anläggningstillgångar som regleras i IAS 16 
respektive IAS 38 är huvudregeln att värderingen av dessa tillgångar ska göras till 
anskaffningsvärdet. Båda standarderna tillåter emellertid värdering till verkligt 
värde. Företag kan dessutom få välja att värdera en del av tillgångarna till 
anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. Det finns alltså inget krav att 
företagen enbart måste hålla sig till ett av värderingssätten för alla anläggnings-
tillgångarna. Vid värdering till anskaffningsvärde kan dock ingen uppskrivning av 
värdet ske eftersom detta inte accepteras av de internationella redovisnings-
standarderna. En upplösning av omräkningen vid värdering till verkligt värde på 
materiella och immateriella anläggningstillgångar ska redovisas på ett sätt som 
skiljer sig från de andra tillgångslagen. Omräkningen ska redovisas direkt mot 
eget kapital under rubriken omräkningsreserv. Om värdet minskar ska detta 
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redovisas i resultaträkningen. En upplösning av omvärderingsreserven ska 
emellertid ske mot eget kapital och inte över resultaträkningen.  

De regler i årsredovisningslagen som ändrats eller tillkommit i ett led att införa 
IAS/IFRS i årsredovisningen är 4: 14a-g §§. Reglerna ska möjliggöra för vissa 
företag att värdera till verkligt värde även i juridisk person. Reglerna som gäller 
finansiella instrument trädde i kraft 2004. [62] Övriga regler som behandlas i 
paragraferna för värdering till verkligt värde har ännu inte trätt i kraft. [63] 
Reglerna om finansiella instrument får tillämpas av alla företag medan de övriga 
reglerna endast kommer att få användas av företag som tillämpar IAS/IFRS i sin 
koncernredovisning. [64]  

Bestämmelserna i 4: 14a-e §§ ÅRL, vilket utgör regleringen av finansiella 
instrument, grundas på regleringen i IAS 39. De finansiella instrumenten som 
enligt IAS 39 ska redovisas direkt mot eget kapital ska emellertid enligt 
Årsredovisningslagen tillföras en fond för verkligt värde. [65] IAS 40 och 41 
ligger till grund för regleringen i 4: 14f-g §§ ÅRL, vilka utgör regleringen av 
värdering till verkligt värde för biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter. 
Av reglerna följer att omräkningen till verkligt värde ska göras i resultaträkningen 
och ingen avsättning till fond för verkligt värde behöver ske. Dessa värderings-
regler får enbart företag som tillämpar IAS/IFRS i sin koncernredovisning 
använda. Paragraferna 4: 14f-g §§ ÅRL grundas på IAS 16 och IAS 38. Bestäm-
melserna i dessa paragrafer utgör regleringen av värdering till verkligt värde för 
materiella och immateriella anläggningstillgångar. Omräkningen av anläggnings-
tillgångar ska tillföras fonden för verkligt värde. 

 

 

3.4 Bedömning av ett företags finansiella ställning 
 
För att företaget ska kunna göra en utdelning måste företagsledningen bland annat 
genomföra en bedömning av företagets finansiella ställning. Bedömning av den 
ekonomiska situationen i företaget görs för att mäta ett företags kapitalstyrka och 
betalningsredskap. Detta görs med hjälp av olika ekonomiska nyckeltal. [66]  

                                                           
62 SFS 1995:1554, lag  2003:774 trädde i kraft 1januari 2004 och tillämpas för räkenskapsåret som 
ingås efter 31 december 2003. 
63 Prop 2004/05:24, reglerna skulle ha trätt i kraft 2006 men har framflyttats till 2009. Se även RR 
32. 
64 3: 4a§ ÅRL. 
65 4: 14d§ ÅRL. 
66 Hansson et al, s. 9-10, 140 
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Soliditet mäter kapitalstyrkan och företagets förmåga att hantera och överleva 
förluster. Företag med låg soliditet kan få problem att kunna betala sina åtagande 
på sikt, då stora delar av kapitalet är skuldfinansierat. Detta gör att kreditrisken 
blir högre samt att nya lån blir dyrare för företaget att anskaffa, vilket ytterligare 
påverkar företagets finansiella ställning. En hög soliditet ger företagsledningen en 
större frihet att få krediter till ett bra pris samt att bestämma storleken på utdel-
ningar till aktieägarna. [67] Men en hög soliditet kan även ha en negativ effekt om 
tillgångarna inte kan delas ut till ägarna. Det finns en risk att utomstående intres-
senter köper upp företaget för att komma åt de bundna värden som kan blir 
tillgängliga genom en realisering. [68] 

Beräkningen av soliditetsmått kan dels utgå från resultaträkningen och dels utgå 
från balansräkningen. Det oftast tillämpade soliditetsmåttet är andel eget kapital i 
relation till totalt kapital. Ett annat vanligt soliditetsmått är skuldsättningsgraden, 
som beräknas genom att skulder sätts i relation till eget kapital. Detta mått ger 
utslag för förändringar i företagets egna kapital och ger mottagaren av den 
finansiella bedömningen en varning om försämrad betalningsförmåga. Har ett 
företag en hög skuldsättning kan det också vara viktigt att mäta 
räntetäckningsgraden, det vill säga rörelseresultatet tillsammans med finansiella 
intäkter i relation till finansiella kostnader. Måttet har egenskapen att kunna mäta 
direkta förändringar på resultatet och ger därigenom snabbare information om 
soliditetsproblem än andra soliditetsmått. Detta eftersom måttet inte påverkas av 
tillfälliga förändringar i balansräkningen. [69] 

Bedömning av likviditeten i företag mäter vilken betalningsberedskap företaget 
har på kort sikt. Det kan både vara ofördelaktigt att ha en för stor respektive för 
liten kassa. En för stor kassa i företaget kan ge företaget en dålig förräntning på 
sitt kapital medan en lite kassa kan medföra betalningssvårigheter. Det är således 
viktigt att ha en väl balanserad kassa i företaget. För att uppskatta företagets 
likviditet kan exempelvis kassaflödesanalyser göras. [70]   

Vid en ekonomisk bedömning av företags finansiella ställning görs även en analys 
av lönsamheten. Med lönsamhet avses resultatet ställt i relation till exempelvis ett 
företags omsättning, kapital eller antalet anställda. Då resultatet ställs i relation till 
ett företags kapital brukar måttet uttryckas som avkastningsgrad, även kallad 
räntabilitet. [71] 

                                                           
67 Ibid. s.141 
68Arnold, s 882  
69 Hansson et al, s 145, 147, 148-150 
70 Ibid. s. 167-168 
71 Ibid. s. 100  
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4. Sverige 
 
 
 
 
 
För att kunna avgöra om de svenska bolagsrättsliga värdeöverföringsreglerna 

ger ett tillräcklig borgenärsskydd för utdelning av orealiserade vinster, kommer vi 

i detta kapitel att presentera den analys som vi gjort av reglerna. Först kommer 

det dock att göras en beskrivning av de fonder som finns för värdereglering i 

Sverige idag.  

 

 

4.1 Fonder för värdereglering 
 

 

4.1.1 Fond för verkligt värde 
 
Vid införandet av reglering om värdering till verkligt värde i 4 kap 
Årsredovisningslagen tillkom en fond för verkligt värde. [72] Till fonden ska 
föras resultat av de omvärderingar till verkligt värde som beskrivs i 4: 14d § ÅRL 
av finansiella instrument. 

”I följande fall gäller att värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde i stället för 
resultaträkningen: 

1. värdeförändringen avser ett säkringsinstrument och de tillämpade principerna 
säkringsredovisning tillåter en del av eller hela värdeförändringen inte redovisas i 
resultaträkningen, eller 

2. värdeförändringen är orsakad av en kursförändring på en monetär post som utgör en del 
av företagets nettoinvestering i en utländsk enhet” 

Enligt 4: 14g § ÅRL ska även resultatet från värdering till verkligt värde av 
materiella och immateriella tillgångar föras till fonden. 

”Om någon annan tillgång som avses i 14 f § värderas enligt den paragrafen, skall 
värdeförändringen sedan föregående balansdag redovisas i fonden för verkligt värde.” 

Denna lagändring i Årsredovisningslagen har, som vi tidigare nämnt, inte trätt i 
kraft ännu. Fonden för verkligt värde är fritt eget kapital och detta framgår av 
5:14§ ÅRL. Där uttrycks motsatsvis att fonden för verkligt värde inte är bundet 

                                                           
72 SOU 2003:71 s. 213 och prop. 2004/05:24 s. 91 och 127 
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eget kapital. Fonden ska redovisas under en särskild rubrik under fritt eget kapital 
och fonden ska upplösas när den längre inte behövs. Att fonden ska upplösas 
framgår av sista stycket i 4: 14d § och g § ÅRL. 

”När det inte längre finns skäl att redovisa ett belopp i fonden för verkligt värde, skall fonden 
justeras.” 

Det har förts diskussioner från lagstiftarnas sida om en värdering till verkligt 
värde ska vara fritt eller bundet eget kapital. Att införa fonden för verkligt värde 
som bundet eget kapital anses skydda borgenärerna från att bolaget överför oreali-
serade vinster till aktieägarna eller andra intressenter. Regeringen anser dock att 
det inte är helt meningsfullt att i vissa fall specificera vad som är realiserat 
respektive orealiserat. Detta kunde exempelvis gälla finansiella instrument som 
handlas på en aktiv och likvid finansiell marknad. Orsaken till att regeringen inte 
anser att det var meningsfullt att för varje fall specificera vad som var realiserat 
respektive orealiserat är att aktiebolag med fritt eget kapital som består av reali-
serade vinster inte anses ha mindre riskfylld finansiell ställning än ett aktiebolag 
vars fria egna kapital helt eller delvis är orealiserat. Ett obligatoriskt krav på 
avsättning till en bunden fond skulle av detta skäl bli alldeles för statiskt. 
Regeringen anser därför att det är lämpligare att aktiebolagen själva i varje enskilt 
fall får avgöra om det är lämpligt att dela ut en orealiserad vinst. [73] 

 

 

4.1.2 Uppskrivningsfond 
 
I Sverige är det inte helt nytt att värdera en tillgång över anskaffningsvärdet utan 
företag har till exempel hitintills kunnat göra uppskrivningar på 
anläggningstillgångar. Förfarandet regleras i 4:6 § ÅRL och har följande lydelse. 

”Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och 
bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första- 
tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast 
om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för 
ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. 

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet 
har behandlats skattemässigt. 

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen 
beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.”  

Paragrafen innebär att företag kan skriva upp en anläggnings tillgång om 
tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger 
bokfört värde. En uppskrivning får dock bara ske om uppskrivningsbeloppet 
används för avsättning till en uppskrivningsfond eller för ökning av aktiekapitalet 
                                                           
73 Prop. 2004/05:85 s. 379 och prop. 2002/03:121 s. 56 
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genom fondemission eller nyemission. Upplösning av fonden ska göras över det 
egna kapitalet.  

Till skillnad från fonden för verkligt värde utgörs uppskrivningsfonden av bundet 
eget kapital, vilket medför att fonden får en betydelse för utdelningsunderlaget i 
ett företag. Inom doktrinen har man ställts sig frågande till varför uppskriv-
ningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar ska behandlas som 
bundet eget kapital då omvärderingar i fond för verkligt värde är fritt eget kapital. 
[74] Kritik framförs eftersom man anser att likheterna mellan fonderna är stora. I 
båda fallen rör det sig om en värdering över anskaffningsvärdet som grundas på 
tillgångens verkliga värde. Visserligen bortser man i detta resonemang från att 
värdering till verkligt värde, till skillnad från uppskrivning, kan innebära en 
nervärdering av tillgångarna. Enligt de sakkunniga är denna olikhet emellertid i 
normalfallet inte relevant för frågan vad som är fritt respektive bundet eget kapital. 
Både uppskrivningsfonden och fonden för verkligt värde utgör en 
värderegleringspost för en tillgång. Förfarandet vid justering och upplösning är 
också det samma för de båda fonderna. Detta leder till att båda fonderna 
innehåller andelar av enskilda tillgångar som omvärderats. Den stora skillnaden 
mellan fonderna är att avsättning till uppskrivningsfonden sker vid enstaka 
tillfällen medan värdering till verkligt värde sker kontinuerligt oberoende om 
marknadsvärdet på tillgången går upp eller ner. [75] 

 

 

4.2 Skyddet för aktiebolagets kapital 
 
För att ett företag ska kunna bedriva verksamhet krävs det att företaget har kapital 
att finansiera sin verksamhet med. Ett aktiebolags kapital består av dels ägarnas 
investering, aktiekapitalet, och dels vad företaget själv upparbetat eller på annat 
sätt erhållit, det kan till exempel vara lånade medel. Det kapital som är inte är 
främmande kapital, upplånade medel, benämns företagets eget kapital. [76] 

Inom redovisningen har indelning av eget kapitalet gjorts utifrån två olika sätt. 
Indelning sker utifrån hur kapitalet tillkommit eller uppstått och i vad som får 
delas ut. Indelning utifrån motivet att avgöra vad som får delas ut finns i 5: 14§ 
ÅRL. Enligt paragrafen delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital. 
Till bundet eget kapital räknas aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond [77] 
och kapitalandelsfond. Till fritt eget kapitalet eller ansamlad förlust räknas före-
tagets fria fonder, balanserad vinst eller förlust samt årets vinst eller förlust. 

                                                           
74 Per Thorells diskussion i artikeln Redovisningen som grund för vinstutdelning, s. 383-384 
75 Ibid. 
76 Edenhammar och Thorell, s 81 
77 Krav på att företaget ska ha en reservfond har upphört när Aktiebolagslagen 2005:551 antogs. 
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Indelningen i fritt respektive bundet kapital görs för att kunna reglera vad som kan 
delas ut ifrån ett aktiebolag. Reglering av utdelning av aktiebolagets kapital har 
uppkommit för att skapa ett skydd för borgenärer då ägare till aktiebolag inte har 
ett personligt betalningsansvar för företagets förpliktelser. Grundtanken i 
Aktiebolagslagens kapitalskyddsregler är att bundet eget kapital ska behållas i 
företaget medan fritt eget kapital får disponeras av aktieägarna. [78] 

Kapitalskyddsreglerna utgör en central del inom bolagsrätten och återfinns främst 
i reglerna om aktiekapitalet, avsättning till bundna fonder, nedsättning av aktie-
kapital, förvärv av egna aktier, vinstutdelning samt tvångslikvidation i 
Aktiebolagslagen. Vissa av kapitalskyddsreglerna har till uppgift att vara ett 
förebyggande skydd för borgenärerna medan vissa inträder först när företaget går 
dåligt eller har gått i konkurs. [79] Vi kommer i framställningen nedan att inrikta 
oss på bestämmelser som är ett förebyggande skydd för aktiebolagets kapital och 
som reglerar utdelningsmöjligheten för aktiebolagen. Först kommer emellertid en 
beskrivning av intressenters olika kravställande på kapitalet i företaget. 

 

 

4.2.1 Kravställare på aktiebolagets kapital 
 
I ett aktiebolag finns ett flertal intressenter som ställer krav på företagets kapital 
och mellan intressenterna finns det motsättningar om hur kapitalet ska användas. 
Det finns exempelvis konflikter mellan aktieägare och de ansvariga i företaget. 
Målsättningen för ett företags verksamhet är att skapa vinst till sina ägare och en 
konflikt kan uppstå om inte företagsledningen agerar efter denna målsättning. Det 
finns även en motsättning mellan aktieägarna. En majoritet av andelsägarna kan 
agera på ett sätt som leder till att minoriteten av andelsägarna inte får sin rättighet 
tillgodosedd. Dessutom finns det en konflikt mellan aktieägare och företagets 
borgenärer. Konflikten mellan dessa intressenter består i att aktieägarna vill ha 
största möjliga andel av vinsten i form av utdelning medan borgenärerna vill att 
kapitalet ska förbli i företaget för att på så sätt säkerställa företagets förpliktelser 
till sina borgenärer. [80]  

Intressekonflikten mellan aktieägare och borgenärer har livligt diskuterats i 
svensk rätt angående hur utdelningar ska regleras i Aktiebolagslagen.  
Diskussionen har dock minskat efter målet NJA 1995 s. 742. Rättsfallet 
behandlade huruvida ett företag skulle kunna utdela sakvärden till bokfört värde. 
Den prejudicerande domen fastställer att skyddsreglerna i Aktiebolagslagen 
endast gäller företagets förfoganden över realiserade vinstmedel. Detta medför att 

                                                           
78 Rodhe, s.77 
79 Sandström, s. 225 
80 Bergström och Samuelsson, s. 80-82, 148-150, 188-189 
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företag kan utdela sakvärden som innehåller orealiserade vinster så länge det 
bokförda värdet på de tillgångar som finns kvar i företaget efter en utdelning 
uppgår minst till skuldernas bokförda värde och bundet eget kapital. [81]  

Den nya Aktiebolagslagen har i sin utformning också förtydligat vad rättsfallet 
fastställde som gällande rätt. Lagstiftarna har valt att ge företräde åt aktieägarnas 
intresse på bekostnad av borgenärerna, då förmögenhetsvärdet i företaget kan ha 
minskat vid utdelningen fastän det bokförda värdet är oförändrat. [82] 

 

 

4.2.2 Regler som styr utdelningar från aktiebolag 
 
Enligt 12: 1§ i den gamla aktiebolagslagen fick utdelning av företagets medel till 
aktieägarna endast ske genom vinstutdelning, förvärv av egna aktier, utbetalning 
vid nedsättning av aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden och utskift-
ning vid bolagets likvidation. I den tidigare Aktiebolagslagen var bestämmelserna 
allmänt utspridda på olika ställen i lagstiftningen. Med den nya lagen har detta 
förändrats, då alla former av värdeöverföringar från företaget regleras i ett nytt 
kapitel, 17 kapitlet i Aktiebolagslagen. Genom att samla alla former för 
värdeöverföringar i ett gemensamt kapitel har ett förtydligande gjorts avseende att 
överföringarna i grunden rör sig om samma sak. I den nya Aktiebolagslagen har 
det också införts ett nytt begrepp, värdeöverföring. De specifika reglerna för de 
olika värdeöverföringarna behandlas i 18, 19 och 20 kapitlet i Aktiebolagslagen. 
Dessa regler innehåller de formella besluten och tillvägagångssätten för de olika 
värdeöverföringarna. 

 

 

4.2.2.1 Värdeöverföring 
 
Begreppet värdeöverföring beskrivs i 17: 1§ ABL. 

”Med värdeöverföring avses i denna lag  

1. vinstutdelning 

2. förvärv av egna aktier, dock inte förvärv enligt 19 kap. 5 §,  

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och  

4. annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent 
affärsmässig karaktär för bolaget. 

                                                           
81 Per Thorell, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s 374-375 
82 Bergström och Samuelsson, s. 190 
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Om överföring av tillgångar i samband med fusion eller delning av aktiebolag och om utskiftning 
vid likvidation finns särskilda bestämmelser i 23-25 kap.” 

I begreppet värdeöverföring omfattas, enligt paragrafen, alla transaktioner som 
inte är affärsmässiga. Dessa benämns som vinstutdelning, förvärv av egna aktier, 
minskning av aktiekapital eller reservfond för återbetalning till aktieägarna och 
annan affärshändelse som medför att företagets förmögenhet minskar och inte har 
rent affärsmässig karaktär för företaget. Särskilda regler gäller för fusion, fission 
och utskiftning från företaget.  

Affärshändelse i Aktiebolagslagen har samma definition som i Bokföringslagen. 
[83] Där definieras affärshändelse som alla förändringar i storleken och samman-
sättningen av bolagets förmögenhet som beror på företagets ekonomiska 
relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomsten av fodringar 
eller skulder samt egna tillskott och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller 
annat. Begreppet värdeöverföringar omfattar därmed även så kallade förtäckta 
vinstutdelningar. [84] 

För att bedöma om en transaktion är affärsmässig eller inte har värdediskrepansen 
i parternas prestationer särskild betydelse. [85] Det föreligger en värdeöverföring 
till den del en motprestation inte är marknadsmässig. Transaktionens påverkan på 
bolagets redovisning har ingen avgörande betydelse, utan det centrala är om bo-
lagets reella förmögenhet påverkas. Exempelvis kan en avhändelse av bolagets 
egendom till ett pris som motsvarar bokfört värde utgöra en värdeöverföring, om 
egendomens marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. Huruvida trans-
aktionen medför en förmögenhetsminskning får enligt regeringen avgöras utifrån 
de allmänna principerna.  

 

 

4.2.2.2 Beloppsspärren och försiktighetsregeln 
 
Hur stort belopp som kan användas till värdeöverföringar anges i 17: 3§ ABL. 
Paragrafens lydelse är följande. 

”En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets 
egna kapital. Beräkningen ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande 
av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen. 

Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring 
till aktieägarna eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn till 

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 
kapitalet, och 

                                                           
83 Bokföringslag 1999:1078 1: 2 § 1 st. 7p. 
84 Prop. 2004/05:85 s 747 
85 Ibid. 
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2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Om bolaget är ett moderbolag, skall hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.” 

Paragrafen innehåller de begränsningar mot värdeöverföringar som har uppställts 
till borgenärernas skydd. Inom svensk aktiebolagsrätt görs en principiell skillnad 
mellan regler som är uppkomna i aktieägarnas respektive borgenärernas intresse. 
De förra är dispositiva och kan frångås om samtliga aktieägare är överens. Detta 
gäller däremot inte för regler som grundas på att skydda borgenärerna. Bestäm-
melsen i 17: 3§ ABL kan således inte åsidosättas ens med samtliga aktieägares 
samtycke. [86]  

Bestämmelsen brukar benämnas beloppsspärren och försiktighetsregeln. I första 
stycket i paragrafen finns beloppsspärren och den innebär att en värdeöverföring 
endast får ske om det efter överföringen finns full täckning för bundet eget kapital 
i företaget. Det sammanlagda värdet på tillgångarna som finns kvar i företaget 
efter värdeöverföringen måste minst uppgå till det bokförda värdet på skulder, 
avsättningar och bundet eget kapital Beräkningen ska grunda sig på den senaste 
fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna kapitalet 
som har skett efter balansdagen. Detta innebär att hänsyn måste tas till ändringar 
som skett i det bundna kapitalets storlek mellan balansdagen för den styrande 
balansräkningen och tidpunkten för värdeöverföringsbeslutet. [87] 

I beloppsspärren finns inget krav på att värdeöverföringen ska hålla sig inom det 
belopp som redovisas som fritt eget kapital. Detta är en ändring från tidigare 
utdelningsregler i gamla Aktiebolagslagen. Enligt de tidigare reglerna fick 
värdeöverföringen inte överstiga redovisat fritt eget kapital. De olika sätten att 
reglera utdelningsbeloppet brukar benämnas brutto- respektive nettometoden. 
Nettometoden begränsar en värdeöverföring om inte bundet eget kapitalet täcks 
efter utdelningen. Bruttometoden begränsar en utdelning om den inte täcks inom 
ramen för fritt eget kapital i aktiebolaget. Prövningen inriktas i detta synsätt på 
frågan om det verkliga värdet av den överförda tillgången ligger inom ramen för 
redovisat fritt eget kapital. 

Det kan förefalla som det inte föreligger någon skillnad på de olika synsätten. 
Enligt Per Thorell, [88] professor i företagsrätt, är den avgörande skillnaden att 
om aktiebolagen ska utgå från bruttometoden måste en vinst vara realiserade och 
redovisad i fritt eget kapital innan denna kan delas ut. Om beloppsspärren i stället 
grundas på nettometoden möjliggör detta utdelningar av tillgångar med 
övervärden som inte är redovisade, det vill säga tillgångar vars marknadsvärde 

                                                           
86 Prop. 2004/05:85 s 750 
87 Ibid. s. 751. 
88 Per Thorell har haft uppdrag av justitiedepartementet att utreda vinstutdelningsreglerna och 
utvecklingen på redovisningsområdet. 
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överstiger bokfört värde. Bruttometoden ger således en högre grad av 
borgenärsskydd i samband med sakutdelning. Detta eftersom metoden innebär att 
den utdelade tillgångens faktiska värde, som ofta överstiger det bokförda värdet, 
kommer att beaktas med påföljd att utdelningsutrymmet blir mindre. 

Det andra stycket i paragrafen innehåller försiktighetsregeln. Bestämmelsen 
uttrycker att en värdeöverföring endast får ske till aktieägarna om det framstår 
som försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken på det egna kapitalet. Dessutom måste hänsyn tas till 
aktiebolagets och om aktiebolaget är ett moderbolag även koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Innebörden av regeln är att 
en värdeöverföring, oavsett vad en tillämpning av beloppsspärren har gett för 
resultat, endast får utdelas om den framstår som försvarlig. Att utdelningen ska 
vara försvarlig leder till att utdelningsbeloppet som ett aktiebolag kan disponera 
över kan vara mindre men aldrig större än det belopp som framkommer vid 
tillämpning av beloppsspärren. [89] 

Hur mycket som måste behållas i företaget till följd av regleringen beror på 
förhållanden i det enskilda fallet och de särskilda omständigheter som företaget 
verkar under. Enligt regeringen bör särskild försiktighet tas om aktiebolagets 
verksamhet är konjunkturberoende eller om företaget på något annat sätt bedriver 
riskfylld verksamhet. En annan faktor som, enligt regeringen, avgör hur mycket 
fritt kapital som måste behållas i företaget är storleken på bundet eget kapital ställt 
i relation till verksamhetens storlek. Ett aktiebolag med liten andel bundet eget 
kapital bör ha ett större behov att behålla fritt eget kapital i företaget och ju mera 
omfattande företagets verksamhet är desto större är troligtvis behovet av ett större 
eget kapital för att på så sätt få en marginal. [90] 

Vid försvarlighetsbedömningen ska aktiebolaget också ta hänsyn till företagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Kravet på iakttagelse av 
företagets konsolideringsbehov innebär, enligt regeringen, att företaget måste göra 
en allsidig bedömning av företagets ekonomiska ställning och dess möjligheter att 
på sikt kunna infria sina åtaganden innan beslut om vinstutdelning eller annan 
värdeöverföring kan tas. Detta kan beskrivas med hjälp av bland annat olika mått 
för soliditet och skuldsättning. Förutom krav på god soliditet och en sund skuld-
sättningsgrad ställs det krav på att aktiebolagets kortsiktiga betalningsförmåga ska 
vara tillgodosedd. En situation som försiktighetsregeln är av särskild betydelse, i 
likviditet sammanhang, är när den föreslagna värdeöverföringen ger upphov till en 
latent skatteskuld för företaget. I de fall som värdeöverföringen skulle leda till 
oförmåga att infria skatteskulden medför försiktighetsregeln till att värdeöver-
föringen inte får genomföras. Att aktiebolaget ska ta hänsyn till företagets 
ställning i övrigt innebär, enligt regeringen, att vid en bedömning av om det finns 
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90 Ibid. 
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utrymme för värdeöverföringar ska det tas ställning till alla kända förhållanden 
som kan ha betydelse för företagets ekonomiska ställning och som inte redan har 
beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och krav 
på likviditet. Detta kan till exempel vara händelser som bolaget är skyldiga att 
lämna uppgift om i förvaltningsberättelsen, 6: 1§ ÅRL och kan vara händelser 
som bland annat avser om företagets förväntade framtida utveckling med de risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Eller kan det vara händelser om 
företagets verksamhet inom forskning och utveckling eller företagets filialer i 
utlandet. 

Bedömningen om ett aktiebolag har tillräckligt eget kapital ska bedömas med 
utgångspunkt i bland annat företagets årsredovisning. Regeringen framhåller i 
författningskommentarerna till den nya Aktiebolagslagen betydelsen av att före-
tagen tar hänsyn till hur det redovisade egna kapitalet har framkommit när de 
hämtar ledning från årsredovisningen. Består det egna kapitalet av orealiserade 
vinster bör värdeöverföringen till den del de består av orealiserade vinster endast 
utdelas om det är tämligen säkert att vinsterna kommer att realiseras. Detta 
eftersom företagsledningen i dag har frihet att göra egna tolkningar i företagets 
årsredovisning. [91] 

Av tredje stycket i paragrafen följer att aktiebolagen som är ett moderbolag ska 
vid tillämpning av försiktighetsregeln också ta hänsyn till koncernens 
förhållanden. Moderbolaget ska således beakta även koncernverksamhetens art, 
omfattning och risker. Dessutom ska moderbolaget i sin bedömning av behovet av 
storleken på företagets egna kapital ta hänsyn till koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. En tumregel som regeringen förespråkar är att 
moderbolaget aldrig bör göra större värdeöverföringar än vad som varit möjligt 
om koncernens samlade verksamhet hade bedrivits av moderbolaget själv. [92] 

 

 

4.2.2.3 Yttrande från styrelsen 
 
Försiktighetsprincipen har i den nya Aktiebolagslagen förstärkts med ett krav på 
yttrande från styrelsen om hur försiktighetsregeln har tillämpats. Bestämmelsen 
återfinns i 18: 4§ ABL. 

”Till förslaget om vinstutdelning skall fogas ett motiverat yttrande från styrelsen om huruvida den 
föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och 
tredje styckena. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § 

                                                           
91 Ibid. s. 752-753 
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årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapi-
talet som beror på ett en sådan värdering har tillämpats” 

Paragrafen reglerar det yttrande som styrelsen ska tillföra utdelningsförslaget. Att 
yttrandet ska motivera utdelningen innebär inte att det enbart räcker med att 
styrelsen uttalar att utdelningsförslaget är förenligt med 17: 3§ ABL utan styrelsen 
måste också beskriva de övervägande som denna gjort. Företagsledningen måste 
dessutom, om aktiebolaget ingår i en koncern, göra motsvarande beskrivning på 
koncernnivå. Syftet med bestämmelsen är att styrelsen ska ställa utdelnings-
förlaget i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av eget kapital. Utdelningen ska också ställas i relation till företagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Hur detaljerat och omfat-
tande yttrandet ska vara beror på omständigheter i det enskilda fallet. [93] 

I bestämmelsen har orealiserade vinster en betydande roll, då särskild försiktighet 
bör iakttas när det gäller utdelning av orealiserade vinster. I sista meningen i para-
grafen har det tagits in en regel som uttrycker att styrelsen ska ange hur stor del av 
kapitalet som beror på att tillgångar och skulder har tagits upp till marknadsvärde 
på balansdagen. Begränsning har emellertid gjorts till de fall då tillgångar och 
skulder värderats till verkligt värde enlig 4: 14a§ ÅRL, vilket gäller finansiella 
instrument. Styrelsen ska ange hur mycket större eller mindre det egna kapitalet 
hade varit om de poster som har värderats enligt denna paragraf i stället för 
marknadsvärdet hade värderats till anskaffningsvärde. [94]  

 

 

4.2.2.4 Återbäring av olaglig värdeöverföring 
 
Om en värdeöverföring är att anse som olaglig, vilket den är om värdeöver-
föringen står i strid med bestämmelserna i 17, 18 eller 20 kapitlet i Aktiebolags-
lagen, ska den olagliga värdeöverföringen återbäras enligt 17: 6§ ABL. 

”Om en värdeöverföring som avses i 1 § 1 eller 3 eller 5 § har skett i strid med bestämmelserna i 
detta kapitel eller i 18 eller 20 kap., skall mottagaren återbära vad han eller hon har uppburit, om 
bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att värdeöverföringen stod i strid med denna lag. 
Har värdeöverföringen enligt 1 § 4, som inte avser gåva enligt 5 §, skett i med detta kapitel, är 
mottagaren återbäringsskyldig om bolaget visar att han eller hon insåg eller bort inse att trans-
aktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget. 

På värdet av den egendom som skall återbäras skall mottagaren betala ränta enligt 5 § räntelagen 
(1975:635) från det att värdeöverföringen ägde rum till dess att ränta skall betalas enligt 6 § ränte-
lagen till följd av 3 eller 4 § samma lag. 

Bestämmelser om rättsföljderna vid olagliga förvärv av egna aktier finns i 19 kap.” 
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94 Ibid. 
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Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 12: 5§ första stycket i den tidigare 
Aktiebolagslagen. Tillsammans med 17: 7§ ABL utgör paragrafen reglering av de 
rättsföljder som uppstår vid en olaglig värdeöverföring. Rättsföljderna vid 
olagliga förvärv av egna aktier regleras emellertid separat i 19 kapitlet i 
Aktiebolagslagen.  

Reglering i paragrafen avser överträdelser av bestämmelserna om värdeöverföring 
i 17, 18 och 20 kapitlet i Aktiebolagslagen och den är tillämplig oavsett om 
olagligheten har sin grund i en överträdelse av en bestämmelse uppställd i borge-
närernas eller aktieägarnas intresse. Om samtliga aktieägare har varit överens om 
att åsidosätta bestämmelsen aktualiseras dock inte paragrafen eftersom det då inte 
skett någon överträdelse av lagen i den bemärkelse som avses i paragrafen.  

För att ett beslut om vinstutdelning ska kunna ske vid årsstämman krävs det att 
företaget har upprättat en resultat- och balansräkning som har fastställts av bolags-
stämman. Enligt regeringen omfattar paragrafen beslut om vinstutdelning som står 
i strid med bestämmelserna i 17 och 18 kapitlet Aktiebolagslagen. Detta gäller 
även om stämman har beslutat om värdeöverföring på grund av en i något 
väsentligt hänseende felaktig resultat- eller balansräkning. Paragrafen ska enligt 
regeringen däremot inte omfatta handlanden i strid mot likhetsprincipen i 4: 1§ 
ABL [95] eller sådana behörighetsöverskridanden [96] som regleras i 8: 41§ ABL. 
[97] 

Rättsföljden av en olaglig värdeöverföring är enligt första stycket återbärings-
skyldighet. Detta gäller oavsett om värdeöverföringen skett till aktieägare eller 
någon utomstående. Vad som ska återbäras beror dels på storleken på värdeöver-
föringen och dels på vilken regel som överträtts. Vid en formellt beslutad vinstut-
delning blir mottagaren enbart återbetalningsskyldig om företaget visar att motta-
garen varit i ond tro, det vill säga insåg eller borde ha insett att värdeöverföringen 
var olaglig. Det samma gäller vid utbetalningar och andra värdeöverföringar till 
aktieägarna som sker i form av återbetalning vid minskning av aktiekapitalet och 
vid överföring i form av gåva till allmännyttigt ändamål. Vid icke formenlig 
värdeöverföring finns också ett godtrosskydd. I detta fall innebär emellertid 
godtrosregeln endast att mottagaren av värdeöverföringen undgår återbärings-
skyldighet, om han eller hon varken insett eller bort inse att transaktionen 
infattade en värdeöverföring från företaget. Det spelar ingen roll om mottagaren 
har insett eller bort inse att värdeöverföringen var olaglig. Det är styrelsens ansvar 
att föra aktiebolagets talan om återbäringsskyldighet. [98] 

 
                                                           
95 Likhetsprincipen innebär att alla aktier har lika rätt i företaget. 
96 Företagets företrädare får inte vidta rättshandlingar eller åtgärder som ger otillbörlig fördel för 
någon aktieägare eller någon annan. Dessutom får rättshandlingen eller åtgärden inte heller vara 
till nackdel för företaget. Om detta sker överskrider företrädarna sina behörigheter. 
97 Prop. 2004/05:85, s.755 
98 Ibid. s.756 
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4.2.2.5 Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring 
 
Uppstår brist i återbäringen av den olagliga värdeöverföringen finns det ett 
bristtäckningsansvar i 17: 7§ ABL.  

”Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 6 §, är de personer som har medverkat till 
beslutet om värdeöverföringen ansvariga för denna. Detsamma gäller de som har medverkat till 
verkställandet av beslutet eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som 
har legat tillgrund för beslutet om värdeöverföring. 

För ansvar enligt första stycket förutsätts i fråga om styrelseledamot, verkställande direktör, 
revisor, lekmannarevisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet, och, i fråga om aktie-
ägare och annan, uppsåt eller grov oaktsamhet. 

För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar även den som har tagit emot egendom från en 
person som avses i 6 § första stycket med vetskap om att den härrör från en olaglig 
värdeöverföring.  

Vid tillämpning av bestämmelserna i första –tredje styckena gäller 29 kap. 5 och 6 §§.” 

Paragrafen motsvaras delvis av 12: 5§ andra stycket i den tidigare Aktiebolags-
lagen. Av paragrafens första stycke framgår det att bristäckningsansvaret kan 
aktualisera uti från tre fall av medverkan till den olovliga värdeöverföringen. 
Bristtäckningsansvar utgår för det första om en person har medverkat till beslutet 
om den olagliga värdeöverföringen. Ansvaret gäller för det andra även de 
personer som har medverkat till verkställandet av beslutet. För det tredje kan 
ansvaret även drabba den som har medverkat till upprättandet eller fastställandet 
av en oriktig balansräkning som legat till grund för beslutet om värdeöverföringen. 
Enligt regeringen kan bristtäckningsansvaret till exempel gälla en styrelseledamot 
som föreslagit på stämman att den ska besluta om en olaglig värdeöverföring. Det 
kan också gälla en styrelseledamot eller verkställande direktor om denna varit 
med och verkställt beslutet. Dessutom kan till exempel revisorer även drabbas av 
ansvaret om de tillstyrkt en oriktig balansräkning som legat till grund för beslutet 
om värdeöverföringen. För att drabbas av bristäckningsansvaret behöver inte den 
medverkande själv ha erhålligt något av den olagliga värdeöverföringen och 
medverkandeansvaret kan gälla såväl ledamöter i bolagets olika organ som 
utomstående. [99]  

Vid bedömning om ett bristäckningsansvar ska utgå eller inte skiljer sig de 
subjektiva rekvisiten sig åt mellan de olika kategorierna av medverkande. För 
styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorer krävs uppsåt eller 
oaktsamhet för att ansvaret ska inträda. Kravet är lite lägre för aktieägare och 
andra utomstående där det gäller ett krav på uppsåt eller grov oaktsamhet. [100]  

                                                           
99 Ibid. s.757 
100 Ibid. s.758 
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Bristäckningsansvar kan i vissa fall även åläggas den som har tagit emot den 
olovliga egendomen fastän denne inte medverkat till överföringen. Detta framgår 
av tredje stycket i paragrafen. Enligt regeringen kan till exempel en bank drabbas 
av ansvar om de efter de fått instruktioner om att överföra medel som härrör från 
en olaglig värdeöverföring till aktieägarens konto, tillgodogör sig egendomen 
genom att amortera av en kredit som aktieägaren har i banken. En förutsättning 
för att bristäckningsansvar ska utgå i ett sådant fall är dock att egendomen tagits 
emot av en person för vilken de objektiva kriterierna för återbäringsskyldighet 
föreligger enligt 17: 6§ ABL. [101] Det finns inget krav på att personen faktiskt är 
återbetalningsskyldig. Mottagaren ska också ha haft vetskap om att värdeöver-
föringen var olaglig och att just den mottagna egendomen kommer från den 
olagliga värdeöverföringen. En allmän förutsättning för att bristäckningsansvar 
ska kunna göras gällande är att det står klart att värdeöverföringen inte kan återgå 
från mottagaren, på grund av att denne inte var i ond tro eller därför att denne 
saknar tillgångar. Av paragrafen framgår det genom hänvisningen till 29:5-6 §§ 
ABL att de bristtäckningsansvariga ansvarar solidariskt för bristen samt att 
bristtäckningsansvaret kan jämkas. Talan om bristtäckningsansvar kan föras av 
dem som är berättigade att föra talan om återbäring enligt 17: 6§ ABL. [102] 

 

 

4.2.2.6 Skadeståndsskyldighet 
 
I de fall de ansvariga i aktiebolaget inte uppfyllt sitt uppdrag kan de bli 
skadeståndsskyldiga enligt 29: 1§ ABL.   

”En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag 
uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan 
tillfogats en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om 
årsredovisning eller bolagsordningen.” 

Även revisorn kan bli skadeståndskyldig om denna inte uppfyllt sitt uppdrag. 
Detta framgår av 29: 2§ ABL. 

”En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de grunder som 
anges i 1 §. Han eller hon skall även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av 
hans eller hennes medhjälpare. I de fall som avses i 9 kap.44 § denna lag och 9 § lagen (1993:768) 
om åtgärder mot penningtvätt svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter 
som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.  

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag och den som 
är huvudansvarig för revisionen eller granskningen som är ersättningsskyldiga.” 

                                                           
101 Ibid. 
102 Ibid. s.759 
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Dessutom finns det i 29: 3§ ABL också ett skadeståndsansvar för aktieägarna, 
som kan utgå om han eller hon har tillfogat aktiebolaget eller annan aktieägare 
skada genom att medverka till överträdelser av aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. 

”En aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov aktsamhet tillfogar 
bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till överträdelse av denna lag, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.” 

Vid ersättningsplikt enligt 1-3 §§ i 29 kapitlet i Aktiebolagslagen kan 
skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art, 
skadans storlek och omständigheterna i övrigt, 29: 5§ ABL. Om det är flera som 
ska ersätta samma skada, svarar de solidariskt på skadeståndet, enligt 29: 6§ ABL. 
Detta gäller dock inte om skadeståndsskyldigheten, enligt 29: 5§ ABL, har 
jämkats för någon av de skadeståndsskyldiga. Talan om skadestånd till bolaget får, 
enligt 29: 7§ ABL väckas om majoriteten eller en minoritet till minst en tiondel av 
samtliga aktier vid bolagsstämman lagt ett förslag om att väcka skadeståndstalan 
eller röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet för en styrelseledamot eller 
verkställande direktör. Tidsbegränsningen när en talan får väckas regleras i 
29:13§ ABL. Talan för företagets räkning får inte väckas mot en stiftare, 
styrelseledamot eller den verkställande direktören sedan fem år har förflutit från 
utgången av det räkenskapsår då beslutet eller åtgärder som talan grundas på 
fattades eller vidtogs. Denna fem års gräns gäller även för revisorer. Tidsgränsen 
för talan mot aktieägare är däremot kortare. Efter två år förflutit från beslut eller 
åtgärd som talan grundas på kan talan inte längre göras gällande.  
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 5. Norge 
 
 
 
 
 
En bunden fond för orealiserade vinster har införts i den norska lagstiftningen för 

att förhindra en utdelning av orealiserade vinster som uppkommit vid värdering 

till verkligt värde. I kapitlet kommer vi att beskriva den lagtext som vi har 

analyserat samt redogöra för den konsekvens metoden anses få i Norge. Först 

kommer en kort beskrivning av bakgrunden till att Norge infört en bunden fond 

för att förhindra utdelning av orealiserade vinster och hur fonden har definieras i 

lagstiftningen. 

 

 

5.I Tillämpandet av IAS/IFRS i Norge 
 
Europa har under lång tid haft ett ekonomiskt samarbete över de nationella 
gränserna. Samarbete har bland annat skett inom frihandelsorganisationerna 
European Free Trade Association, EFTA och EU. Norge är inte medlem i EU men 
det finns så kallade EØS-avtal mellan EFTA och EU, vilket har bidraget till att 
EG- direktiv kan bli tillämpliga i Norge. Exempelvis har EG:s bolagsrättsliga 
direktiv [103] tillföljd av EØS-avtalen inkorporerats i den norska lagstiftningen. 
[104] Inom EU får en förordning alltid direkt verkan i medlemsländerna. För att 
den ska gälla i Norge måste förordningen tas in i den nationella lagstiftningen, 
antingen genom en direkt inkorporering eller genom transformering, det vill säga 
en översättning. [105] Inkorporeringen av IAS-förordningen har i den norska 
lagstiftningen skett med paragrafen §3-9 i Regneskapsloven. [106]  

För Norges del betyder EFTA:s samarbetet med EU att en harmonisering mot ett 
internationellt redovisningssystem har varit och är en pågående process. Förbere-
delserna för att kunna införa IAS/IFRS har gjorts av bland annat en utredning som 
hade till uppgift att utvärdera Regnskapsloven, den norska årsredovisningslagen. 
Syftet med utredningen var att det inte skulle finnas några hinder i norsk lag för 
att upprätta en redovisning enligt IAS/IFRS. [107] De skillnader som har uppstått 
på grund av övergången till IAS/IFRS ska genom lagändringar ha neutraliseras 

                                                           
103 78/660/EEG,  Fjärde bolagsdirektivet 
104 odin.dep.no/europaportalen/ 
105 Ot prp nr 89 (2003-2004) s 13 
106 Lov om Årsregnskap, 17 juli 1998 nr 56 
107 NOU 2003:23 
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inom den norska lagstiftningen. Regnskapsloven och Aksjeselskapsloven [108] 
har således genomgått stora förändringar. [109] Redovisning enligt IAS/IFRS har 
kunnat ske i Norge från den förste januari 2005. [110]   

Konsekvensen av att man i Norge antagit IAS-förordningen är bland annat att en 
tillämpning av IAS/IFRS har blivit möjlig i årsredovisningarna. Det har införts en 
valfrihet för både noterade och onoterade företag att upprätta årsredovisningarna 
efter IAS/IFRS eller genom att använda norsk regnskapslov tillsammans med 
Norsk Regnskaps Standards, NRS. Om företaget väljer att redovisa efter inter-
nationella standarder i sin årsredovisning sker det till en fullständig användning av 
IAS/IFRS där det finns internationella standarder. Detta betyder att principerna 
och värderingssätten i årsredovisningen blir helt överensstämmande med 
IAS/IFRS. Uppställningen av resultat- och balansräkning och informations-
skyldigheten i notsystemet ska emellertid ske efter norsk lagstiftning. [ 111 ] 
Regnskapsloven kommer vid användning av internationella standarder i årsredo-
visningen att utgöra ett ramverk, där den nationella lagstiftningens syfte blir att 
vara utfyllnad vid en avsaknad av internationella redovisningsstandarder. [112] 

IAS/IFRS förespråkar att både koncernredovisning och årsredovisning upprättas 
efter samma redovisningssystem, men norsk lagstiftning har gjort ett undantag så 
att företag kan använda skilda system i koncernens och i företagets redovisning. 
[113] För små företag och ideella föreningar finns andra sätt att redovisa, vilket 
inte kommer att tas hänsyn till här.   

 

 

5.2 Fond for urealiserte gevinster 
 
Norges anpassning mot internationella redovisningsstandarder och värdering till 
verkligt värde har, liksom i Sverige, bidragit till en möjlighet för aktiebolag att 
dela ut orealiserade vinster. För att förhindra detta har Norge infört metoden att 
redovisa de orealiserade vinsterna i en bunden fond, fond for urealiserte gevinster. 
Bestämmelsen om fonden, som återfinns i §3-3a Aksjeloven, trädde i kraft den 
förste juli år 2005. [114]  Lagtexten i paragrafen lyder: 

”Selskapet skal ha et fond for urealiserte gevinster. Dersom selskabet vurderer eindeler till virklig 
verdi, skal det sette av til fondet en positiv differanse mellom balanseført verdi av hver eindel eller 

                                                           
108 Lov om Aksjeselskaper, 13 juni 1997 nr 44 
109 Ot prp nr 26 (2005-2006) s 29 
110 Ot prp nr 89 (2003-2004) s 5 
111 §3-1 Regnskaploven 
112 Ot prp nr 26 (2005-2006) s 27-28 
113 Regnskapsloven § 3-1 
114 Dyrkorn och Aastveit, Årsoppgjøret 2005 – fond for urealiserte gevinster – en udetonert bombe, 
s.12. 
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gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost under hensyn till effekten av utsatt skatt. Dette 
gjelder tilsvarande ved vurdering av gjeld till virkelig verdi. Selskapet skal avsette til fondet på 
samme måte som etter annet punktum dersom det ved verdireguleringen eller på annen måte 
regnskapsfører eindeler til en verdi som overstiger anskaffelsekost. 

Plikten till å avsette till fond for urealiserte gevinster omfatter ikke differanser etter første ledd 
knyttet till vurdering av: 

finansielle instrumente i samsvar med regneskapsloven § 5-8. 

pengeposter i utenlandsk valute, 

eiendeler som nevnt i § 8-1 förste ledd nr 2, 

andre poster når det er fastsatt i foreskrift gitt av departementen. 

Fondet kan løses opp når i den grad grunnlaget for avsetningen ikke lengere er til stede. 
Departementet kan i forskrift gi regler om beregning av differansen etter første ledd.” 

Bestämmelsen innebär att företag ska ha en fond för orealiserade vinster och när 
tillgångar värderas till verkligt värde ska den positiva differensen mellan det 
balansförda värdet och anskaffningskostnaden, med hänsyn tagit till uppskjuten 
skatt, sättas av till fonden. Detta gäller vid värdering för varje enskild tillgång 
eller grupp av tillgångar vid de kommande värderingstillfällena. Det samma gäller 
värdering av skulder. En avsättning till fonden för orealiserade vinster ska ske på 
samma sätt som vid annan reglering där man redovisar tillgångars värde över 
anskaffningsvärdet 

Företag behöver inte till fonden sätta av sådana värderingsskillnader som beskrivs 
i första stycket för finansiella instrument som överrensstämmer med 
Regneskapsloven §5-8, vilket lite förenklat är alla marknadsbaserade finansiella 
instrument som innehas för handel. Avsättning ska inte heller göras för tillgångar 
som nämns i första stycket andra punkten i §8-1 Aksjeloven, vilket är forskning 
och utveckling, goodwill och uppskjutna skatter.  Företag behöver inte heller sätta 
av för värderingsskillnader i posterna för utländsk valuta och andra poster som det 
av departementet i Norge är föreskrivet att avsättning inte ska ske.  

Vid en sträng tolkning av regleringen så omfattas, enligt sakkunniga i Norge, så 
gott som alla posterna i ett företags balansuppställning av plikten att avsätta till 
fonden för orealiserade vinster. Detta medför att paragrafen har stor räckvidd. 
[115] 

 

 

                                                           
115 Dyrkorn och Aastveit, Årsoppgjøret 2005 – fond for urealiserte gevinster – en udetonert bombe, 
s. 11. 
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5.3 Utdelning 
 
Underlaget för vad som är utdelningsbart bestäms i Norge av aktiebolagens fria 
egna kapital. Detta framgår av §8-1 Aksjeloven. Inom samma reglering avgörs 
också vad som räknas som fritt eget kapital. I Norge är det alltså, tillskillnad från 
Sverige, inte reglerna inom redovisningsrätten som reglerar vad som ska anses 
vara fritt respektive bundet eget kapital. I regneskapsloven görs enbart en 
uppdelning som baseras på vad som är tillskjutet eget kapital respektive vad som 
är upparbetat eget kapital. Då denna indelning inte påverkar vad som kan delas ut 
av ett företag kommer indelning inte här att beskrivas närmare. Vad som ska anses 
som bundet eget kapital regleras i §§ 3-1 till 3-3a i Aksjeloven. Enligt para-
graferna räknas aktiebolagens aktiekapital, överkursfond, fond för värderings-
skillnader och fond för orealiserade vinster som bundet eget kapital.  

Bestämmelsen om vad som kan utdelas lyder fölande:  

”(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste 
regnskapsår og annan egenkapital etter fradrag for  

uddekket underskudd; 

balansført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel; 

den samlade pålydende verdi av egne aksjer som selskabet har ervervet til eller pant i tidligere 
regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter disse bestemmelsene 
skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital; 

den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes tilet bundet fond eller ikke 
kan utdeles som uttbytte. 

(2) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalet etter balansen er mindre enn ti prosent 
av balansesummen, uten å følge en fremgångsmåte som fastsatt i §§12-4 og 12-6 for nedsetting av 
aksjekapitalen. 

(3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet ledd uten å følge 
fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital. 

(4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med førsiktig og god 
førettningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet ettet balansedagen, 
ellersom må forventes å ville intreffe.” 

Regleringen innebär i stora drag att utdelningsunderlaget fastställes med utgångs-
punkt i resultatet för det senaste räkenskapsåret och annat eget kapital. Från denna 
utgångspunkt gäller olika begränsningar. Från annan egenkapital [ 116] göres 
avdrag för underskott som inte är täckta, den balanserade utgiften för forsknings- 
och utveckling, goodwill och uppskjuten skatteskuld samt nominellt värde av 
egna aktier som bolaget har förvärvat. Från årets resultat ska det göras avdrag för 
den del av årets resultat som tillskrivs minoritetsbolag och gemensamt ägda 

                                                           
116 Som vi ser det är Annan egenkapital allt annat eget kapital som inte är bundet eget kapital i 
aktiebolaget. 
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verksamheter och/eller orealiserade vinster som efter bestämmelser i Aksjeloven 
§§ 3-3 och 3-3a ska tillföras hänvisad fond för orealiserade vinster. 

Utdelningen begränsas av en regel som säger att det egna kapitalet måste vara 
minst 10 % av balansomslutningen efter utdelningen har skett. Dessutom måste 
utdelningen vara förenlig med försiktig och god handelssed i Norge. Företagets 
eget kapital som kan utdelas som utdelning enligt första och andra stycket i para-
grafen utan att några konsekvenser av prestationsmåtten i §§ 12-4 och 12–6 
Aksjeloven [117] räknas som fritt eget kapital. 

Utdelning från aktiebolag får, enligt §3-6 Aksjeloven, endast ske enligt regler om 
utdelning, kapitalnedsättning, fusion, fission och återbetalning till ägare efter 
likvidering av bolaget. Till utdelning räknas alla former av värdeöverföringar som 
direkt eller indirekt kommer aktieägarna till godo. Värdena ska beräknas till verk-
ligt värde på balansdagen. När bestämmelser i Aksjeloven har satt beloppsmässiga 
begränsningar för tillåten utdelning från aktiebolaget är det tillgångens bokförda 
värde som utgör grunden vid avgörandet om värdet ligger inom begränsningen. 
Sker olovliga utdelningar ska, enligt §3-7 Aksjeloven, mottagaren av utdelningen 
föra tillbaka det som vederbörande mottagit. Detta gäller dock inte om mottagaren 
var i god tro. Den som på aktiebolagets vägnar medverkar till beslut om eller 
genomför en olovlig utdelning, och är i ond tro, är ansvarig för att utdelningen blir 
tillbakaförd till aktiebolaget. Vid brist i ansvaret kan det leda till skadestånds-
ersättning enligt §5-2 i Aksjeloven 

 

 

5.4 Konsekvenser av att tillämpa en bunden fond 
 
Att tillämpa bunden fond för orealiserade vinster har beskrivits som en odetonerad 
bomb av två norska revisorer. De anser att regeln potentiellt kan få stor inverkan 
på företagens möjlighet att göra utdelningar och de framhåller att det under hösten 
2005, efter att regeln trätt i kraft, har förekommit ett stort antal extra ordinära 
utdelningar i Norge [118] Vi kommer här nedan att ta upp ett problem som de 
anser uppkomma vid användandet av metoden i Norge.  

De båda revisorerna anser att bestämmelsen i Aksjeloven om en fond för oreali-
serade vinster har blivit införd på en alltför enkel förståelse för vad de nya norska 
redovisningsreglerna innebär. De anser att vid utarbetandet av de nya norska redo-
visningsreglerna, i ett led att möjliggöra tillämpning av IAS/IFRS, har det tagits 
lite hänsyn till de bolagsrättsliga konsekvenserna. Metoden att redovisa oreali-

                                                           
117 12 kapitlet i Aksjeloven reglerar nedsättning av aktiekapitalet. 
118 Dyrkorn och Aastveit, Årsoppgjøret 2005 – fond for urealiserte gevinster – en udetonert bombe, 
s 1 
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serade vinster som bundet eget kapital tar exempelvis inte hänsyn till de möjliga 
effekter som kan uppstå som en följd av högre balansvärden, och därmed en 
förvridning av förhållandet mellan eget kapital och totalt kapital. Enligt revi-
sorerna kan denna konsekvens ge ett betydande utslag i form av ökade utdelnings-
möjligheter i förhållande till den norska Aksjelovens begränsningsregel om att 
eget kapital ska vara minst tio procent av balansomslutningen. [119]  

Syftet med fond för orealiserade vinster är att förhindra utdelning av orealiserade 
vinster och utan påverkan av andra förändringar kommer en avsättning till fonden 
inte påverka fritt eget kapital och därigenom inte utdelningsunderlaget för aktie-
bolagen. Tillämpning av värdering till verkligt värde kommer dock att öka både 
balansomslutningen och eget kapital. I de fall aktiebolaget har annat fritt eget 
kapital kan utdelningsunderlaget öka även om ökningen i eget kapital blir fört till 
en bunden fond. För att förtydliga den möjliga konsekvensen med ökat 
utdelningsunderlag i Norge kommer det här att återges ett illustrerande exempel 
från revisorernas artikel. [120]  

 

 

 

 
 

                                                           
119 Ibid. s.28-29 
120 Ibid. s 28-29 

Situationen under IAS/IFRS 
 
Balanserat värde av byggnad   NOK  100 000 
Uppskjuten skatt (28 % av ökat värde)  NOK   14 000 
Aktiekapital och överkursfond   NOK      5 000 
Fond för orealiserade vinster   NOK    36 000 
Fritt eget kapital    NOK    25 000 
Total balansomslutning   NOK  200 000 
 
Minimikrav eget kapital, 10 % regeln   NOK    20 000 
Utdelningsunderlag    NOK    25 000 

Situationen under NRS 
 
Balanserat värde av byggnad  NOK   50 000 
Aktiekapital och överkursfond *  NOK     5 000 
Fritt eget kapital    NOK    25 000 
Total balansomslutning   NOK  150 000 
 
Minimikrav eget kapital, 10 % regeln   NOK    15 000 
Utdelningsunderlag    NOK    15 000 
 
* I Norge är överkursfonden bundet eget kapital 
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I exemplet har en byggnad vars anskaffningsvärde var 50 000 norska kronor 
värderats till verkligt värde. Värdering till verkligt värde har ökat värdet på 
byggnaden med 50 000 norska kronor. Byggnadens värde är således efter 
omvärderingen 100 000 norska kronor. Aktiebolaget har i exemplet valt att 
tillämpa ett verkligt värde som deemed cost [121] i förbindelsen vid övergången 
till att redovisa enligt IAS/IFRS.  Omvärderingen har redovisats i en bunden fond 
för orealiserade vinster med 36 000 norska kronor och i en avsättning till latent 
skatteskuld med 14 000 norska kronor. Balansomslutningen har efter omvärdering 
ökat till 200 000 norska kronor. 

I situationen under NRS krävs det enligt soliditetsregeln på 10 % att eget kapital 
uppgår till minst 15 000 norska kronor, det vill säga 10 % av den totala balansom-
slutningen på 150 000 norska kronor. Detta leder till att utdelningsunderlaget 
högst kan uppgå till 15 000 norska kronor och innebär att 10 000 norska kronor av 
fritt eget kapital måste kvarhållas i företaget.  

När företag tillämpar värdering till verkligt värde kommer, som visas i exemplet, 
utdelningsunderlaget att öka med 10 000 norska kronor fastän de orealiserade 
vinsterna avsätts till en bunden fond. Ökningen i utdelningsunderlaget grundas på 
att ökningen i minimikrav för eget kapital enbart är 10 % av ökningen i 
balansförda värde av byggnaden medan eget kapital totalt ökar med 72 %, vid en 
avsättning till uppskjuten skatt på 28 %, av det balansförda värdet. I den grad 
aktiebolaget har kunnat utnyttja annat fritt kapital, med hänsyn till 10 % regeln i 
Aksjeloven, kommer värdering till verkligt värde att öka utdelningsunderlaget.  

Enligt Aksjelovens §3-3a är det frivilligt att korrigera avsättningen till fond för 
orealiserade vinster med hänsyn till uppskjuten skatt. Om det inte skulle göras en 
korrigering skulle det föras 50 000 norska kronor till fond för orealiserade vinster. 
Enligt räkenskapsreglerna i Norge ska det emellertid beräknas och avsättas upp-
skjuten skatt på sådana värdeförändringar som i exemplet. En avsättning av diffe-
rensen mellan full avsättning på 50 000 norska kronor och den i exemplet 36 000 
norska kronor kommer enligt de norska revisorerna leda till att annat fritt eget 
kapital måste minskas med 14 000 norska kronor. Konsekvensen av ett sådant 
förfarande är att utdelningen är mycket ogynnsam vilket troligtvis kommer att 
leda till att en sådan lösning inte i praxis kommer att genomföras särskilt ofta.  

                                                           
121  Enligt IFRS 1 16p kan verklig värde användas som en ny anskaffningskostnad, deemed cost, i 
förbindelsen vid övergången till redovisning enligt IAS/IFRS.    
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6. Analys 
 
 
 
 
 
I kapitlet kommer vi först att kontrollera hur effektiv en bunden fond för verkligt 

värde är att förhindra utdelning av orealiserade vinster i Sverige. Därefter 

kommer vi att diskutera vilka för- och nackdelar som en bunden fond kan 

innebära samt om det finns ett behov av en bunden fond för att begränsa 

utdelning av orealiserade vinster vid värdering till verkligt värde, eller om det är 

tillräckligt med den nuvarande lagstiftningen i Aktiebolagslagen. Slutligen 

ifrågasätter vi varför en del orealiserade värdeförändringar ska vara bundna 

medan andra ingår i fritt eget kapital.   

 

 

6.1 Bunden fonds effektivitet för att förhindra 
utdelning 
 
Vid undersökningen av Norges tillämpning av metoden att avsätta värdeföränd-
ringarna i en bunden fond, som uppkommit vid värdering till verkligt värde, fann 
vi att metoden innebär att utdelningsunderlaget kan öka. Kraftigast blir effekten 
för omvärderingen vid förbindelsen av övergången till IAS/IFRS, eftersom före-
tagen gör första beräkningen från ett ursprungligt anskaffningsvärde. Orsaken till 
att utdelningsunderlaget ökar fastän de orealiserade vinsterna avsätts till en 
bunden fond är att man i Norge tillämpar bruttometoden i kombination med en 
soliditetsregel för att reglera utdelningar. Utdelning i Norge begränsas således 
dels av aktiebolagets fria egna kapital och dels av förhållandet mellan eget och 
totalt kapital.  

Norges utdelningsregler skiljer sig från de svenska eftersom Sverige använder 
nettometoden. Dessutom finns det i Sverige inga specifika krav på ett företags 
soliditet, utan företagsledningen måste bedöma utifrån försiktighetsregeln, 17: 3§ 
ABL, om en utdelning är försvarbar. Försiktighetsregeln innebär bland annat ett 
krav på att företagets konsolideringsbehov ska vara tillgodosett innan en utdelning 
är tillåten. Man kan därför säga att utdelningar implicit begränsas av en soliditets-
regel, även om den inte har en fastställd nivå.  

För att avgöra om en bunden fond för verkligt värde förhindrar utdelning av 
orealiserade vinster uppkomna vid värdering till verkligt värde i Sverige, kommer 
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vi att använda samma uppställning och underlag på beräkningsexempel som 
revisorerna i Norge gjort i sin undersökning. Vi kommer först att visa en 
uppställning med värdering till anskaffningsvärde som ska utgöra ett jämförande 
underlag. Sedan kommer samma uppställning men med värdering till verkligt 
värde att visas utifrån två förhållanden, en med tillämpning av bunden fond och en 
med tillämpning av fri fond för orealiserade vinster. Vi kommer utifrån 
beloppsspärren att beräkna vad som utgör maximalt utdelningsunderlag i 
exemplen, samt vilken soliditet företaget skulle ha efter genomförd utdelning. 

 

 

 

 

 

Situation vid värdering till anskaffningsvärde 
 
Balanserat värde av byggnad   SEK   50 000  
Aktiekapital och uppskrivningsfond   SEK        5 000 
Fritt eget kapital    SEK    25 000 
Total balansomslutning    SEK  150 000 
 
Beloppsspärr    SEK      5 000 
Maximalt utdelningsunderlag   SEK    25 000 
Soliditet efter utdelning; 5 000/125 000 = 4,0 % 

Situationen vid värdering till verkligt värde 
 
Bunden fond  
 
Balanserat värde av byggnad  SEK  100 000 
Aktiekapital och uppskrivningsfond   SEK      5 000 
Fond för verkligt värde    SEK    36 000 
Uppskjuten skatt    SEK    14 000 
Fritt eget kapital    SEK    25 000 
Total balansomslutning   SEK  200 000 
 
Beloppsspärr    SEK  41 000 
Maximalt utdelningsunderlag   SEK   25 000 
Soliditet efter utdelning; 41 000/175 000 = 23,4 % 
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I situationen där värdering sker till anskaffningsvärde ska enligt beloppsspärren 
det bundna egna kapitalet efter utdelningen uppgå till minst 5 000 kronor. Det vill 
säga att aktiekapital och uppskrivningsfond är intakt. Utdelningsunderlaget i 
exemplet blir hela det fria kapitalet på 25 000 kronor, då ingen hänsyn till 
försiktighetsregeln har tagits i exemplet.  

I exemplet med en bunden fond för verkligt värde ökar inte utdelningsunderlaget 
sett i förhållande till exemplet där vi använt värdering till anskaffningsvärde. 
Detta visar att ingen utdelning av orealiserade vinster har skett när man avsätter 
orealiserade vinster till bunden fond i Sverige. Den konsekvens som visat sig i 
Norge uppkommer således inte här. Detta visar att en bunden fond för verkligt 
värde i Sverige är effektiv i att förhindra utdelning av orealiserade vinster. 

Vid tillämpning av en fri fond för verkligt värde ser vi att företaget har möjlighet, 
enligt beloppsspärren, att dela ut upp till 61 000 kronor. Detta utgör taket för 
utdelningsunderlaget som företaget har möjlighet att dela ut. Företaget måste 
emellertid även ta hänsyn till försiktighetsregeln, vilket inte görs här. Intressant i 
exemplet med fri fond för orealiserade vinster är att företagets soliditet, vid en 
maximal utdelning, nästan är den samma som vid värdering till 
anskaffningsvärdet och där inga orealiserade vinster delats ut. Vid tillämpningen 
av värdering till verkligt värde påverkas balansomslutningen positivt, vilket 
medför att utdelningen inte kommer att avspeglas negativt i förhållandet mellan 
eget och totalt kapital. Med bibelhållen soliditet på 4 % kan exempelvis företaget 
dela ut 55 440 kronor, varav 30 440 kronor är orealiserade vinster.  

 

 

Situationen vid värdering till verkligt värde 
 
Fri fond 
 
Balanserat värde av byggnad  SEK  100 000 
Aktiekapital och uppskrivningsfond   SEK      5 000 
Fond för verkligt värde     SEK    36 000 
Uppskjuten skatt    SEK    14 000 
Fritt eget kapital    SEK    25 000 
Total balansomslutning   SEK  200 000 
 
Beloppsspärr    SEK    5 000 
Maximalt utdelningsunderlag   SEK   61 000 
Soliditet efter utdelning; 5 000/139 000 = 3,6 % 
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6.2 För- och nackdelar med en bunden fond 
 
Vid övergången till redovisning enligt IAS/IFRS kommer en kraftig effekt av 
värdering till verkligt värde att uppstå. Dock kommer denna effekt som vi ser det 
inte vara lika påtaglig vid efterföljande omvärderingar. Metoden att binda oreali-
serade vinster i en bunden fond för verkligt värde är effektiv då den hindrar alla 
orealiserade vinster att delas ut. Frågan är om alla orealiserade vinster behöver 
beskyddas från utdelning. Regeringen har framhållit i förarbetena till nuvarande 
Aktiebolagslagen att inte alla orealiserade vinster är farliga för kapitalskyddet och 
därmed inte ska förhindras att delas ut. Detta eftersom de funnit att företag som 
helt eller delvis består av orealiserade vinster inom ramen för fritt eget kapital inte 
har en mer riskfylld finansiell ställning än företag där fritt eget kapital endast 
består av realiserade vinster. Vi kan hålla med regeringen i att vissa tillgångar har 
en säker värdeökning och principiellt skulle utdelningen inte innebära ett hot mot 
kapitalskyddet. Detta skulle exempelvis kunna vara en fastighet med ett övervärde 
som är varaktigt över tiden. Som vi ser det grundas även värdestegringar genom 
inflation och enligt oss är det inte förnuftigt att dela ut dessa värdestegringar. Det 
är emellertid en svårighet att avgöra vilken grund en värdestegring har och 
därmed också vad som är lämpligt att dela ut. Detta talar för en tillämpning av en 
bunden fond för att begränsa utdelning av orealiserade vinster.  

En bunden fond vid värdering till verkligt värde medför att soliditeten ökar 
markant när kapitalet förhindras att delas ut. Sett från borgenärernas sida är detta 
ett bra kapitalskydd. Investerare har dock ur ett ägarperspektiv rätt att erhålla 
avkastning på sitt kapital. Om kapitalet låses in i en bunden fond för verkligt 
värde kan intresset för att äga aktier minska och försämra företagets 
finansieringsmöjligheter. Vår uppfattning är att det blir allt svårare för företaget 
att anskaffa nytt kapital och en bunden fond skulle ytterligare försvåra detta. 
Internationaliseringen av kapitalmarknaden har i och för sig vidgat möjligheten att 
anskaffa kapital men samtidigt har konkurrensen om kapitalet ökat. Även om 
aktieägare ser ett intresse i ett företags förmåga att generera vinst tror vi att allt 
fler börjat visa särskilt intresse för hur stora vinstutdelningar företaget gör. 
Exempelvis styrs aktievärdet till viss del av denna faktor. För att Svenska företag 
ska kunna konkurrera om nytt kapital på den internationella kapitalmarknaden 
krävs det att företaget kan erbjuda en rimlig avkastning på de investeringar som 
aktieägare gör. Att införa en bunden fond för värdering till verkligt värde skulle 
troligtvis försvåra detta eftersom företagen skulle uppvisa en hög förmögenhet 
som inte skulle kunna delas ut. 

Metodens konsekvens att låsa fast höga tillgångsvärden i företaget kan också 
utgöra en fara för företagets framtid eftersom vi anser att företaget lätt kan bli 
föremål för uppköp. Vid ett uppköpsförsök kan företaget känna sig tvingade att 
realisera tillgången oavsett om det egentligen är företagets avsikt eller inte. Skulle 
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uppköpet ske är det risk för att företagets tillgångar tas över av det köpande före-
taget som då kan realiseras men på det köpande företagets villkor. Detta talar 
också emot att införa en bunden fond för verkligt värde. 

En helt oreglerad möjlighet att utdela orealiserade vinster anser vi emellertid inte 
heller skulle vara en bra utveckling för kapitalet i företag. Konkurrensen om 
kapitalet kan eventuellt leda till att företag känner sig tvingade att öka storleken 
på vinstutdelningarna oavsett om företaget har finansiell kapacitet att genomföra 
en sådan utdelning. Någon form av reglering av orealiserade vinster anser vi 
därför behövs. Metoden med att binda de orealiserade vinsterna i en bunden fond 
verkar dock inte lämplig eftersom den ger negativa konsekvenser för företags 
möjlighet att bedriva sin verksamhet. 

 

 

6.3 Behovet för en bunden fond 
 

Utdelning som helt eller delvis innehåller orealiserade vinster räknas som en 
värdeöverföring eftersom utdelningen medför att företagets förmögenhet minskar 
och att värdeöverföringen inte är av affärsmässig karaktär. Vinstutdelning är en 
värdeöverföring och oavsett om den är realiserad eller inte, är den ur aktiebolags-
rättslig synpunkt av en tillåten form för värdeöverföring. Frågan är hur en 
värdeöverföring av orealiserade vinstmedel behöver begränsas på grund av skyd-
det för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln. Enligt belopps-
spärren får en värdeöverföring inte genomföras om det inte efteråt finns täckning 
för företagets bundna egna kapital. Eftersom orealiserade vinster uppkomna vid 
värdering till verkligt värde inte ingår i det bundna egna kapitalet kan det således 
inte förhindras att delas ut enligt beloppsspärren.  

Försiktighetsregeln uttrycker emellertid att även delar av det fria egna kapitalet 
endast får delas ut om det framstår som försvarligt. Vid försvarlighets-
bedömningen ska hänsyn tas till företagsspecifika krav på verksamhetens art, 
omfattningen och de risker som ställs på det egna kapitalet. Dessutom ställs det 
krav på företagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Vid värdering till verkligt värde ökar eller minskar det redovisade värdet på 
företagets tillgångar i räkenskaperna, vilket i sin tur påverkar balansomslutningen 
positivt eller negativt. Detta ger konsekvenser för beräkningen av nyckeltal som 
används vid bedömning av företags finansiella ställning. Exempelvis minskar den 
redovisade skuldsättningsgraden då ett företag värderar till verkligt värde, om 
omvärderingen varit positiv. Detta eftersom värdeökningen inte kräver någon 
finansiering. Vid en eventuell utdelning av orealiserade vinster skulle inte 
skuldsättningsgraden förändras då relationen mellan eget kapital och skulder inte 
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har förändras från tidpunkten före värderingstillfället. Även den redovisade soli-
diteten kan vara oförändrad vid utdelning av orealiserade vinster då företaget 
värderar till verkligt värde, som vi sett i exemplen ovan. Likviditeten kommer 
emellertid att påverkas vid en utdelning av orealiserade vinster eftersom någon 
faktisk inbetalning inte kommer att ske till företaget vid omvärdering till verkligt 
värde.  

Det kan vid första anblicken verka som att utdelningen är försvarlig ur 
konsolideringsaspekten, men försiktighetsregeln ställer upp andra krav på före-
tagets ekonomiska ställning än vad som framkommer i företaget räkenskaper. Vad 
som är av intresse är företagets verkliga soliditet, det vill säga deras reella 
förmåga att kunna ta risker och tåla förluster. Av förarbetet till Aktiebolagslagen 
framkommer det att företag ska göra en allsidig bedömning av verksamhetens 
ekonomiska ställning. För att företaget ska kunna uppfylla detta måste de 
ansvariga i företaget beakta den verkliga soliditeten samt andra faktorer som till 
exempel räntabilitet på företagets kapital, resultatprognoser och investeringsbehov. 
Vi ställer oss emellertid frågande till om styrelsen alltid har tillräckliga kunskaper 
för att göra sådana bedömningar. Vi tror att det finns en risk att de ansvariga 
uppfattar det som att företaget har en bättre ekonomisk ställning än vad företaget 
faktiskt har när räkenskaperna är redovisade enligt internationella standarder. 
Detta eftersom värdena har ökat på grund av redovisning till verkligt värde.  

Bedömningen av likviditeten vållar dock inte sådana problem för styrelsen och det 
förefaller som naturligt att brist på medel för utdelning skulle begränsa utdel-
ningar av orealiserade vinster. Vad som vi inte tycker har uppmärksammas i detta 
sammanhang av regeringen är företagets möjlighet att låna till utdelningen om en 
god kreditvärdighet finns. Kommer det att ske utdelningar av orealiserade vinster 
som skuldfinansieras kommer dessa att kunna bli en riktig fälla för kapitalskyddet.  

Utdelning av orealiserade vinster begränsas dock inte enbart av företagets soliditet 
respektive likviditet. Vid bedömningen för vad som ska anses försvarligt att utdela 
måste styrelsen också ta hänsyn till hur stor andel av det egna kapitalet som 
värderats till marknadsvärde. Består det egna kapitalet till någon del av 
orealiserade vinster får värdeöverföring endast ske till den del värdeökningen är 
tämligen säker och sannolikt kommer att inträffa. Kan således inte de ansvariga i 
företaget med stor säkerhet avgöra att värdeförändringen kommer att infrias vid 
en realisation ska den inte utdelas. Då det troligtvis ofta är svårt för de ansvariga i 
företagen att avgöra om en tillgångs värde med stor sannolikhet kommer att 
infrias vid en eventuell realisation anser vi att försiktighetsregeln kommer att 
begränsa utdelningar av orealiserade vinster. I alla fall de som utgör ett hot mot 
borgenärsskyddet. 

Något som underbygger att ansvariga gör en grundlig försvarlighetsbedömning är 
den upplysningsplikt som har tillkommit i den nya Aktiebolagslagen för att 
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förstärka innehållet i försiktighetsregeln. Styrelsens upplysningsplikt innebär att 
styrelsen ska avge ett särskilt yttrande för att motivera utdelningen. I yttrandet ska 
det inte bara framgå att utdelningen är förenligt med 17: 3§ utan yttrandet måste 
också beskriva de överväganden som styrelsen gjort. Orealiserade vinster har 
dessutom en framträdande roll i yttrandet, då styrelsen också ska beskriva hur stor 
andel av kapitalet som har tagits upp till marknadsvärde på balansdagen. Denna 
begränsning är idag endast aktuell för finansiella instrument. Möjligt är att även 
förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar, immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar kommer att omfattas av denna upplysningsplikt, men det får 
framtiden utvisa.  

Det som i realiteten möjliggör att utdelning av orealiserade vinster blir begränsad 
utifrån motivet att företagsledningen ska kunna styrka utdelningen är de ansvars-
förpliktelser som följer yttrandet.  Upp till fem år efter utdelningen skett kvarstår 
kravet att värdeöverföringen ska vara försvarlig. Anses inte utdelningen som 
försvarlig, det vill säga strider mot 17: 3§ klassificeras utdelningen som en olaglig 
värdeöverföring. En värdeöverföring är olaglig om den är motstridig till 17, 18 
eller 20 kapitlet i Aktiebolagslagen. En olaglig värdeöverföring ska återbetalas till 
företaget, men skulle det inte vara möjligt att återbetalning kommer att ske kan ett 
bristtäckningsansvar uppkomma för dem som på något sätt medverkat till att 
utdelningen har skett. Bedöms de ansvariga i företaget ha verkat i uppsåt eller 
varit oaktsamma i det yttrande som föregått utdelningen utgår en skadestånds-
skyldighet.  

 

 

6.4 Uppskrivningsfond respektive fond för verkligt 
värde 
 
Orealiserade värden uppkommer i företaget när tillgångar och skulder ska 
värderas till marknadsvärde. Inom redovisningen redovisas omvärderingen på 
olika sätt. Exempelvis görs uppskrivningar på anläggningstillgångar mot en 
bunden uppskrivningsfond om värdeökningen är väsentlig i storlek vid jämförelse 
med bokfört värde och varaktig till sin karaktär. När reglerna för värdering till 
verkligt värde infördes i fjärde kapitlet i Årsredovisningslagen tillkom också en 
ny fond, fonden för verkligt värde. Denna fond är emellertid fritt eget kapital trots 
att avsättningen till fonden inte skiljer sig nämnvärt från de avsättningar som sker 
till uppskrivningsfonden. Till detta ska läggas att uppskrivningsfonden dessutom 
ofta beräknas mer försiktigt än fonden för verkligt värde.  

Avsättningar till båda fonderna avser värderingar som överstiger anskaffnings-
värdet. Värdena i både uppskrivningsfonden och fond för verkligt värde kan 
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användas till en fondemission som ökar aktiekapitalet.  Fonden för verkligt värde 
får emellertid inte minskas, utan ökningen av aktiekapitalet måste i det fallet 
komma från fritt eget kapital. Det som skiljer sig mellan fonderna är att 
avsättningar till uppskrivningsfonden sker vid enstaka tillfällen medan 
avsättningar till fond för verkligt värde ska göras kontinuerligt, oavsett utfall på 
omvärderingen.  

Sett från ett redovisningsperspektiv kan det verka konstigt att det finns två sätt att 
hantera samma händelse på. Det förefaller osannolikt att båda förfarandena ska 
vara minst lika bra när de står i motsatsförhållanden till varandra. Utvecklingen 
inom redovisningen, vid införandet av IAS/IFRS, har gått mot att det inte längre 
är relevant att avgöra vad som är realiserat respektive orealiserat. 
Internationaliseringen av redovisningen har också lett till att redovisningen 
alltmer frångår att ge vägledning för vad som är bundet respektive fritt eget 
kapital.  

Ur utdelningssynpunkt får de olika sätten att hantera omvärderingarna i 
redovisningen dock betydelse genom att beloppsspärren begränsar utdelning av 
bundet eget kapital. Då fonden för verkligt värde är fritt eget kapital kan detta få 
konsekvenser för hur stora kontantutdelningar som kan utdelas från företaget. 
Utifrån försiktighetsregeln blir bedömningen av den fria fondens möjlighet att 
begränsa utdelning lite svårare. Enligt bestämmelsen blir varje utdelning som är 
försvarlig möjlig att genomföra. Utgångspunkten vid försvarlighetsbedömningen 
är om vinsten är realiserade eller orealiserad. Är vinsten realiserad finns den i 
företagets kassa och kan säkert delas ut. Är vinsten däremot orealiserad ska 
företaget pröva hur försvarlig utdelningen är genom att beakta olika faktorer som 
har påverkat värdet men också värdets varaktighet. De ansvariga i företaget måste 
kunna avgöra om tillgångens verkliga värde sannolikt kommer att infrias vid en 
eventuell realisation för att kunna utdela medel som grundas på 
marknadsvärdering. Eftersom endast de orealiserade vinster som sannolikt 
kommer att kunna infrias vid en realisation får delas ut kommer en tillämpning av 
en fri fond för verkligt värde troligtvis inte utgöra ett sämre borgenärsskydd än en 
bunden fond. Med tillämpning av försiktighetsregeln tror vi alltså att företagen 
endast kommer att dela ut en begränsad del av de orealiserade vinsterna. 
Skillnaden kommer därför inte att vara särskilt stor om en omvärdering redovisas i 
en bunden respektive fri fond. 

Till detta ska tilläggas att varken en bunden eller fri fond för värderegleringar 
förhindrar utdelning av sakvärden som kan innefatta orealiserade vinster. Därmed 
framstår det för oss som onödigt att binda värdeförändringar i en bunden fond och 
mest logiskt skulle det vara att uppskrivningsfonden också blir fritt eget kapital. 
Detta även med tanke på att uppskrivningsfonden formlöst kan och ska upplösas 
när den inte längre behövs. Det kan till exempel vara i takt med att tillgången 
blivit föremål för avskrivning eller avyttrats.  
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7. Slutsatser  
 
 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kunnat fastställa 

genom vår analys. En reflektion kommer även att göras över de slutsatser som vi 

kommit fram till samt utvärdera om vårt syfte med uppsatsen har uppfyllts. 

Slutligen ges förslag på fortsatt forskning inom närliggande problemområde. 

 

 

7.1 Slutsatser från analysen 
 
Av vår analys har det framkommit att en bunden fond för orealiserade vinster har 
en förmåga att förhindra att orealiserade vinster delas ut. Anledningen till detta är 
att Sverige har en lagstiftning som inte ger samma konsekvenser som har upplevts 
i Norge. Med detta menar vi att Sverige tillämpar nettometoden, vilket innebär att 
bundet eget kapital i företaget ska vara intakt efter en utdelning. Metoden är ett 
mycket bra borgenärsskydd, men metoden leder tyvärr också till att det 
uppkommer några konsekvenser som är negativa för företagets möjlighet att 
bedriva sin verksamhet. 

Ska fonden för verkligt värde vara bunden bidrar detta troligtvis till att 
aktieägarna inte får den rätta avkastningen på sin investering eftersom företaget 
inte kan dela ut några vinster som uppkommit vid värderingen till verkligt värde. 
Företaget uppvisar, i sina räkenskaper, en förmögenhet som inte ägarna kan ta del 
av. Om inte aktieägare kan få en rimlig avkastning på sin investering minskar 
troligtvis även investeringsviljan, vilket försämrar företagens möjlighet att 
anskaffa nytt kapital. En annan negativ konsekvens är att företag kan riskera att 
bli uppköpta eftersom ett högt tillgångsvärde inte kan utnyttjas av företaget så 
vidare de inte blir realiserade. Det som också talar emot tillämpandet av en 
bunden fond är att alla orealiserade vinster inte är farliga för kapitalskyddet. Med 
detta sagt vill vi inte påstå att det är förnuftigt att dela ut orealiserade vinster. Att 
binda alla orealiserade vinster i en bunden fond anser vi emellertid är en för 
kraftig åtgärd. Aktiebolagslagens utdelningsregler är enligt oss tillräckliga för att 
förhindra att utdelning sker av sådana orealiserade vinster som kan vara farliga för 
borgenärsskyddet. Vi tycker därför att en bunden fond för orealiserade vinster inte 
behöver införas.  
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Våra slutsatser att nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att begränsa utdelning 
av orealiserade vinster vid värdering till verkligt värde grundar sig på kombina-
tionen av den försvarlighetsbedömningen som styrelsen ska göra, upplysnings-
plikten, bristtäckningsansvaret och den skadeståndsskyldigheten som riskerar att 
utfalla om de ansvariga har verkat i uppsåt eller av oaktsamhet. Enligt oss är det 
främst bedömningen av om det egna kapitalet i företaget består av värden som 
värderats till marknadsvärde som begränsar utdelning av orealiserade vinster. 
Detta eftersom regeringen uttryckligen i förarbetet till Aktiebolagslagen har 
uttryckt att endast vinster som är säkra till sin förekomst och som sannolikt 
kommer att infrias vid realisation får delas ut. Det verkar dessutom svårt för 
styrelsen att i yttrandet motivera en utdelning av orealiserade vinster om den 
skulle innebära en risk för borgenärsskyddet. Vi finner det inte heller sannolikt att 
de ansvariga skulle brista i förpliktelserna då de kan bli betalningsansvariga.  

Då vi i analysen har kommit fram till att fonden för verkligt värde är befogad att 
vara fritt eget kapital har vi även ifrågasatt varför uppskrivningsfonden är bunden. 
Vi anser att det inte finns någon logik i att uppskrivningsfonden fortfarande är 
bunden, då fonderna har i stort sätt samma utgångspunkt. Till detta ska läggas att 
utvecklingen inom både redovisning och bolagsrätt har inneburet att den tradi-
tionella uppdelningen mellan fritt respektive bundet eget kapital inte längre är lika 
betydelsefull. Att då binda uppskrivningarna som bundet eget kapital finner vi 
onödigt. Eftersom vi också kommit fram till slutsatsen att uppskrivningsfonden är 
ineffektiv och inte uppfyller sitt syfte anser vi att fonden, precis som fond för 
verkligt värde, ska vara fritt eget kapital.  

 

 

7.2 Reflektioner över slutsatserna 
 
Vår målsättning med uppsatsen har varit att undersöka om en bunden fond för 
verkligt värde är lämplig för att förhindra utdelning av orealiserade vinster som 
uppkommer vid värdering till verkligt värde. Dessutom var syftet med uppsatsen 
att undersöka om det överhuvudtaget finns ett behov av en särskild reglering eller 
om värdeöverföringsreglerna i Aktiebolagslagen är tillräckliga. Vi anser att vi har 
levt upp till denna målsättning då vi i våra slutsatser har kommit fram till att en 
bunden fond inte är lämplig att införa, samt att nuvarande lagstiftning är ett 
tillräckligt bra borgenärsskydd för att begränsa utdelning av orealiserade vinster.  

En fundering har emellertid uppstått från de slutsatser vi har dragit. Vi har kommit 
fram till att reglerna i Aktiebolagslagen har en god förmåga att begränsa utdel-
ningar från företag. Dock är det kanske inte så att lagstiftningen avgör storleken 
på utdelningar från företagen utan marknaden. Ägarintresset har blivit starkare 
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och avregleringen på kapitalmarknaden ökar konkurrensen för kapitalanskaffning 
vilket tvingar företagen att göra allt större utdelningar. De nationella lagstift-
ningarna har också kommit att spela en underordnad roll då företagen ofta ingår i 
multinationella koncerner, vilket gör att företagen kan välja de nationella regler 
som är mest fördelaktiga. Frågan som vi har ställt oss efter vi dragit våra slutsatser 
är till vilken grad staten ska reglera och ansvara för borgenärsskyddet och om 
regleringen har någon större inverkan på de utdelningsbeslut som företag gör. 

 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då redovisningen förändras genom att den blir alltmer internationell ger det 
konsekvenser för både bolagsrätten och skatterätten eftersom de båda rättsom-
rådena är starkt förankrade i företagets redovisning. I vår uppsats har vi valt att 
enbart undersöka konsekvenser på det bolagsrättsliga området beträffande hur 
orealiserade värden ska kunna förhindras att utdelas vid värdering till verkligt 
värde.  De slutsatser vi kommer fram till har även en påverkan på det skatterätts-
liga området. Det hade förslagsvis varit intressant och undersöka om det är ett 
skatterättsligt problem att företag kan utdela orealiserade vinster eller om en 
bunden fond måste införas av den anledningen.  

När SamRoB:s utredning är klar anser vi att det skulle vara intressant att ställa 
våra slutsatser i relation till vad utredningen kommer fram till. Exempelvis kan 
detta gälla om det överhuvudtaget finns något behov av särskild reglering för att 
förhindra utdelning av orealiserade vinster för att kapitalskyddet ska upprätthållas.  

Vi ser också ett intresse av att en studie görs om vem som egentligen styr utdel-
ningar från företag, det vill säga om det är marknaden eller lagstiftarna.  
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