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DEBATT: GIVMILDHETEN
OCH AKTIEBOLAGSLAGEN
personer som har medverkat till beslutet
att lämna gåvan är ansvariga för denna,
och kan tvingas ersätta bolaget.
såväl som branden i
Rinkeby, medförde en mycket snabb
respons i gåvogivandet från svenska
företag. Men vilken generositet med ett
aktiebolags tillgångar kan man som till
exempel verkställande direktör, ekonomi
chef eller controller visa för att bidra med
den hjälp som behövs? Svaret är ingen alls!
Alla gåvor som lämnas av ett aktiebolag
måste styrelsen besluta om. Men det gäller
bara om gåvan med hänsyn till bolagets
ställning är av ringa betydelse och också är
försvarlig. I annat fall krävs ett bolags
stämmobeslut.
Det finns många i de svenska aktie
bolagen som på egen hand fattar beslut om
att lämna gåvor och också har befogenhet
att utbetala beloppet, något som är helt
lagstridigt och kan innebära att personen
själv får ersätta bolaget för gåvan. Även
styrelser som fattar beslut om gåvor kan
bli ersättningsskyldiga om det visar sig att
gåvans värde inte var av ringa betydelse
och inte var försvarlig.
Katastrofen i Haiti,

STEFAN ENGSTRÖM:

Hjälporganisationer
kan få betala tillbaka
man läsa i tidningarna
att »företagen tävlar i givmildhet« och att
svenska företag står för en ovanligt stor
del av de pengar som donerats till jord
bävningsdrabbade Haiti, återuppbyggna
den av Rinkebyakademien som brändes
ner i juni i samband med kravaller och nu
översvämmade Pakistan. Alliansreger
ingen har också flaggat för avdragsgillhet
för gåvor till ideella organisationer, låt
vara att detta bara ska gälla privatperso
ners gåvor.
Tidigare i år kunde

nuvarande aktie
bolagslag (2005 : 551) i kraft och fick ett
lagrum om värdeöverföring som saknades
i tidigare aktiebolagslagstiftningar. I 17
kapitlet 1 § definieras uttrycket och av 2 §
framgår vilka värdeöverföringar som är
tillåtna. Dit hör bland annat »gåva«, men
i 5 § stadgas att »Bolagsstämman eller, om
saken med hänsyn till bolagets ställning
är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta
om gåva till allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål, om det med hänsyn
till ändamålets art, bolagets ställning och
omständigheterna i övrigt får anses skäligt
1 januari 2006 trädde

och gåvan inte strider mot 3 §«. I 3 § finns
ytterligare bestämmelser som kan inskrän
ka ett aktiebolags möjlighet att lämna
gåva till allmännyttigt ändamål, bland
annat att värdeöverföringen (med andra
ord gåvan) måste vara försvarlig med
hänsyn till bland annat verksamhetens art,
omfattning, risker, bolagets konsolide
ringsbehov och likviditet med mera.
restriktiva
hållning när det gäller gåvor till allmän
nyttigt ändamål är att skydda såväl borge
närer som aktieägare så att en sådan gåva
inte riskerar bolagets betalningsförmåga
och inte heller negativt påverkar
aktieägarnas intressen i bolaget.
Därför finns det också regler
om skyldighet att återbetala gåvan,
vilket inträder om bolaget kan visa
att den som mottagit gåvan insåg
eller borde ha insett att gåvan stod
i strid med lagstiftningen. Om
gåvomottagaren varit i god tro och
kanske därför inte kan göra någon
återbetalning, inträder ett »brist
täckningsansvar« som innebär att de
Syftet med aktiebolagslagens

gåvomottagaren bör ställa sig är
om det mottagna beloppet har förankrats
på en bolagsstämma, eller om beloppet,
En fråga som
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med hänsyn till bolagets ställning är av
ringa betydelse, beslutats av styrelsen.
Om det inte är så kan gåvomottagaren –
till exempel en hjälporganisation – tvingas
återbetala beloppet om man insåg eller
borde ha insett att gåvan var lagstridig.
Om tiden är kort mellan det att hjälpbe
hovet återgivits i massmedia och att pengar
kommit in till organisationen, kan det
indikera att hjälporganisationen borde ha
insett att gåvan inte har hunnit bli beslutad
på ett styrelsemöte – och ännu mindre på
en bolagsstämma – och att gåvan därmed
är lagstridig.
En fråga som gåvogivaren bör ställa
sig är om den tilltänkta gåvan bara är
av ringa betydelse och i så fall förbereda
frågan till nästa styrelsemöte. Bedöms
gåvan vara »större än ringa«, måste man i
stället förbereda frågan till nästa bolags
stämma. Och skulle styrelsen respektive
bolagsstämman besluta om gåvan kan
de som medverkar till beslutet alltså bli
ersättningsskyldiga om det visar sig att
gåvobeloppet medfört att bolaget till
exempel inte kan betala sina skulder.
det finns skäl för företagsled
ningarna i de svenska aktiebolagen och för
mottagarna, exempelvis hjälporganisatio
nerna, att sätta sig in i aktiebolagslagens
restriktiva bestämmelser när det gäller
gåvor till allmännyttiga ändamål. För re
visorerna uppstår uppgiften att kontrollera
att gåvogivandet står i överensstämmelse
med aktiebolagslagen och om så inte är
fallet, överväga att påtala detta i revisions
berättelsen. Detta gäller inte minst på
grund av att revisorer kan bli bristtäck
ningsansvariga enligt aktiebolagslagens 17
kapitel, 7 §, 2 stycket.
Jag tror att

STEFAN ENGSTRÖM ÄR AUKTORISERAD
REVISOR PÅ AUDITOR REVISIONSBYRÅ.

DEBATT: INLÄGG
FASTIGHETSFÖRSÄLJNIN

G

BO NORDLUND OCH PERNILLA LUNDQVIST:

Intäktsredovisningsprincip
är ingen enkel beskrivning
skriver Björn Jacob
son om det intressanta ämnet »Vid vilken
tidpunkt ska en fastighetsförsäljning
alternativt ett fastighetsförvärv redovi
sas«. Han tycker att det är förvånande
att en tidigare artikel i Balans i ämnet
(nr 2 /2006) inte ledde till någon debatt
eftersom hälften av Sveriges no
terade fastighetsbolag 2006
redovisade intäkterna
i fråga vid annan
tidpunkt än den som
rekommenderades i
artikeln. Därefter
gör Björn Jacobson
en ordentlig och
insiktsfull ge
nomgång av regler,
affärsupplägg med
mera kring fastig
hetstransaktioner och
kommer slutligen fram till
en samlad bedömning att det i
normalfallet torde vara så att avyttring
av fastighet ska redovisas vid tidpunkten
för ingående av bindande avtal mellan
parterna, det vill säga vid kontraktstid
punkten.
Att artikeln i Balans nr 2 /2006 inte
ledde till någon vidare debatt kan möj
ligen ha den enkla förklaringen att både
I Balans nr 8-9/2010

Björn Jacobsons artikel och den tidigare
artikeln i grund och botten har samma
kärnbudskap till sina läsare – nämligen
att det är ett substance over form-tänkande
som styr när intäkten ska/kan redovisas.
blir tydligt när
man läser båda artiklarna är att
det svårligen kan anses vara
en redovisningsprincip att
redovisa intäkten endera
på kontraktsdagen eller
tillträdesdagen. Detta
eftersom det trots allt
ofta rör sig om ganska
komplicerade avtal som
måste bedömas från
fall till fall, olika parter
med olika möjligheter att
infria vad som överens
kommits i avtalet, samt
att det ibland är tredje
part som slutligen kan komma att
avgöra om transaktionen kan genomföras
eller inte. Vår bedömning är att en redo
visningsprincip i detta avseende korrekt
borde beskrivas enligt följande, eller med
likande innebörd:
Intäktsredovisning av fastighetsförsäljning redovisas på tillträdesdagen om inte
risker och förmåner övergått till köparen
Någonting som också

Artiklarna
har i grund
och botten
samma kärnbudskap.
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