
Vad skall man egentligen
ha reservfonden till?

EFTER EN AVSLUTAD FORELASNING 1ASSOCIATIONSRATT

pa en av vara mindre hogsko lor ute i landet, fick jag
av en kvinnlig student fragan »Vad skall man egent
ligen ha reservfonden till?«Avden fortsatta diskus
sionen med henne framkom att hon sag nagot
materiellt i denna fond och darfor missforstatt dess
konstruktion och funktionssatt. Men anda har
denna fraga forfoljt mig sedan dess och sjalv staller
jag numera samma fraga: »Vad skall man egentli
gen ha reservfonden till?«

Bestammelserna om reservfond aterfinns i aktie
bolagslagen (1975:1385) 12 kap. 4. I punkt 1 stadgas
det som bekant att avsattning till reservfond skall
ske med ett belopp som »rnotsvarar minst tio pro
cent av den del av nettovinsten for aret som inte gar
at for att tacka balanserad forlust«. Detta skall
sedan ske tills reservfonden och (den eventuellt
forekommande) overkursfonden tillsammans upp
gar till tjugo procent av aktiekapitalet. Daru tover
FInns i punkterna 2-6 i samma lagrum, narnnda
andra situationer av det mer speciella slaget som
kan innebara att ytterligare avsattning skall ske.

Att bestarnrnelserna i 1975 ars aktiebolagslag har
intagits i det tolfte kapitlet - det kapitel som enligt
min uppfattning ar det mest centrala i hela regel
verket eftersom det handlar om sjalva skyddet av
bolagets kapital - vittnar om lagstiftarens allvar
bakom bestarnmelserna. Upp byggnaden av en
reservfond ar tankt att ge fordringsagama ett extra
skydd mot kreditforluster utover den kapitalbas
som aktiekapitalet och ovrigt eget kap ital utgor,
Det ar ju sa att i kapitalassociationer - till skillnad
mot personassociationer dar betalningsansvaret ar
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I stallet for en obligatorisk avsattninq till reservfond
med symboliska belopp, kan lagstiftningen Iika
garna andras sa att denna blir frivillig, anser

Stefan Engstrom. Forfattaren ger ocksa en his
torisk aterbllck pa tidigare debatter i samma arnne.

personligt - sa ar fordringsagarnas mojlighet att
utfa betalning fran galdenaren avhangig kapital
associationens betalningsformaga och lagstiftaren
har sett ett samband mellan denna forrnaga och
kapitalstyrkan hos kapitalassociationen; underfor
stan det egna kapitalets storlek.

Bestammelserna om en reservfond kan sparas
till det forra arhundradet. I var forsta aktiebolagslag
fran 1848 kan fondtankandet fomimmas i denna
lags (1848:43) 9 § (som fOr ovrigt bara omfattade 15
paragrafer) dar det stadgas »Innan bolaget upplii
ses, och alta dess giillande skulder blifioit godtgjor
da, rna icke bolaget at tillgangame gam tuidare
utdelning emellan bolagsmiinnen, an att, enligt
sista bokslut och det ej iildre an jOr niistforegaende
aT, ofuerskott finnes i ioisst tarhilltande till teck
ningssumman, hwilket bolagsordningen bestam
mer« Lagstiftningen overlat alltsa till aktieagarna
att genom bolagsordningens utformande styra bor
genarsskyddet. Samtidigt sta dgades det att styrel
sens ledamoter var solidariskt ansvariga gentemot
borgenarerna om utdelning skedde i for stor
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omfattning sa att det uppstod »BRIST HOS BOLAGET« .

Under efterfoljande tid up pkom en bestarnmelse
om att »l a2 procent a aktiekapitalet« skulle kvar
sta av den redovisade vinsten.

Skepsis bredde ut sig

Efter inflytande fran dansk samtida aktiebolags
lagstiftning, tog tankarna en fastare form infor 1895
ars aktiebolagslag (1895:65). Dar intogs bestarnmel
serna om reservfond som innebar en obligatorisk
avsattning till denna med minst tio pro cent av ars
vinsten till dess fonden uppgick till tio proeent av
inbetalt aktiekapital (eller hogre belopp som even
tuellt bestamdes i bolagsordningen) . Att inforandet
av en reservfond var kontroversiellt framgar vid
lasandet av protokoll fran forsta kammaren (1895 II

nr 23 av den 24 april 1895) . Ett skill till att skepsis
bredde ut sig var att man enligt en herr Nystrom
kunde forutse att »Under den ftirsta tiden fOr lagens
tilldmpning komma siikerligen afskrifningarna att
fa sta tillbaka, och detta ar att beklaga, da ju 'war
ocli en vet, att starka afskrifningar innebiira ett
betryggande afstiillningen« Herr Nystrom anforde
vidare att redan existerande bolag kunde forutse
ombokningar av redan, frivilligt uppbyggda, existe
rande fonder »till nagot annat konto ... eller mojli
gen 24-aprilkontot, om man sdrskildt vill [ira denna
dag, som nog blifver en bemiirkelsedag i bolagens
historia«.

Flera talare ondgor sig, enligt protokollen fran
den fortsatta debatten i forsta kammaren, over pla
nerna pa inforandet av en reservfond (dar
ursprungsforslaget var en avsattning med 20 pro
cent) , da detta skulle innebara att aktiebolagens
styrelser inte fritt skulle kunna disponera over upp
komna vinstmedel oeh darrned inte oinskrankt
kunna varna om aktieagarnas val oeh ve. Sarskilt
tydlig ar herr Benedicks (forsta kammarens proto
koll 1895 II nr 33 av den 11 maj 1895) som studerat
erfarenheterna i Danmark dar man kunnat konsta
tera att aktiebolagen, da »det varit daliga bolag«, i
den utgaende balansrakningen genom enbart bok
foringsatgarder hojt vardena pa inventarier oeh
redskap sa att lagens krav darigenom kunnat till
godoses. Herr Benedicks fortsatte: »Det var daliga
bolag, jag omndmde, men det finnes afuen bolag,
exempelvis ett sa ofuersolidt bolag som briinnuins
bolaget i Stockholm, der man icke vet, snart sagdt,
'war man skall gora af sin a penningar. Skall ett
bolag i dylika forha llanden afuen tvingas att afsdtta
iinda till 20 procent for att iika ett kapital, som
redan dr mycket for stort? Jag for min del yrkar
afslag..

Inte heller forstod alia politiker reservfondens
verkliga innebord, utan sag i likhet med den kvinn
liga studenten nagot materiellt i denna, nagot som
framgar av bl.a. herr Weems inlagg (i protokollet
fran den 24 april 1895): »Iag har nu val hort allmdnt
erkiinnas behofvet for bolagen att fa anudnda
reservfonden till niidiga reparationer, men pa
samma gang harjagfatt hora flera olika tolkningar,
huru lagfiirslaget skall vara att fOrsta i fraga hdrom.
Dessa tolkningar hafva dock uarit sadana, att jag
icke kUlllza gilla dem, sasom t.ex. den tanken att

reservfonden skulle kunna besta i annat an kontan
ter eller uardepapper och salunda utgoras t.ex. af
slussportar, af sadan materiel, som behofues fOr en
jernudgs drift osv. Men, om den derigenom skulle
blifva anudndbar fOr reparationer efter en olycks
hiindelse, maste man ocksa kunna saga, att arbets
LOner utgor en reserufond, eller kanske ett jernudgs
bolag, fOr hvilket den olycka intraffat, att jernuagen
blifuit fiirstiird genom ras vid ett invid banan bela
get trdsk, efter uerkstalld reparation skulle kunna
saga, att reservfonden viii finnes men ligger i tras
ket«.

Bestamrnelserna i 1910 ars aktiebolagslag
(1910:88) inneholl ingen andring betraffande
avsattningskravet till reservfond utan forst i 1944
ars aktiebolagslag (1944:705) infordes forandringen
om fortsatt obligatorisk avsattning med 10 proeent
av arsvinsten till dess att reservfonden uppgiek till
20 proeent av registrerat aktiekapital. Dartill infor
des en regel som sade att fortsatt avsattning till
reservfonden, eller till en sarskild skuldreglerings
fond, skuIle ske om bolagets skuldsattning var sa
stor att, efter vissa jarnkningsmojligheter, bolagets
skulder overskred det bundna egna kapitalet. De
utvidgade bestamrnelserna om avsattning till
reservfond oeh den nya skuldregleringsfonden, kri
tiserades av flera remissinstanser da bestarnmel
serna bl.a. »sku lle vara obehouliga eller, sasom
agnade att over houan inskriinka bolagens rorelse
frihet, mindre ldmpade«. Trots kritiken anforde
departementsehefen att lagradets foreslagna lagut
formning kunde antas efter att jarnkningsmojlighe
ter infordes for vissa slag av skulder.

Av propositionen till 1975 ars aktiebolagslag
framgar att regelsystemet om skuldregleringsfon
den var »oklart och i viss man godtyckligt. oeh att
det inte ar »m oj ligt att fOr alla bolag [aststiilla en
[oretagsekonomiskt liimplig relation mellan skuld
sattning och eget kapital«, varfor bestammelserna
borttogs i denna lag. Aven bestammelserna om
reservfond var illa ute i remissbehandlingen da det
konstaterades att »bolagets udrderings- och avskriv
ningspolitik har ... ofta mycket stiirre betydelse an
dess ausiiuningar till resertfonden«.

Marklig argumentation

Poredragande statsradet fann det emellertid prin
cipiellt tveksamt om konsolideringen inom foreta
gen bar framjas genom skatterattsliga regler om
avskrivning oeh tillskapande av dolda reserver, vil
ket utmynnat i att reservfonden fortfarande existe
rar i lagstiftningen. Dartill forde foredraganden en,
enligt min uppfattning, marklig argumentation om
att reservfonden far »den siirskilda betydelsen . for
aktieagama »att den framjar en jamnare uinstut
delning« genom att »om bolagetgar medforlust kan
ndmligen denna skrivas av mot reservfonden och
bolaget kan dela ut av det iiuerskott som uppkom
merfOr darpa fiiljande ar«.

Av denna argumentation att dorna skulle man
kunna tro att lagstiftaren inforde reglerna om
reservfond for att varna om aktieagarna, nagot som
inte aIls stammer med yare sig den allrnanna ratts
uppfattningen eller tidigare lagars forarbeten, da
reservfondens syfte hela tiden varit oeh ar att bygga
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upp soliditeten i ett foretag oeh darmed, i forlang
ningen , utgora ett borgenarsskydd.

Konsekvensen av den nuvarande aktiebolagslag
stiftningens bestammelser om reservfond har blivit
att det egna kapitalet bestar av tva huvudingredi
ense r; bundet eget kapital (till vilket reservfond
raknas) oeh fritt eget kapital. Det bundna egna
kapita lets huvudfunktion har darrned blivit att lasa
fast motsvarande summa tillgangar i bolaget pa ett
san som gor att de darlgenorn inte blir utdelnings
ba ra. Man kan ocksa konstatera att det bundna
kapita le t, genom reservfonden, blir variabelt
genom att det okar vid vinst medan det kan minska
vid forlu st , eftersom det ar mojligt att kvitta bo rt
reservfonden mot redovisade forluster,

Riktningen pa denna variation av det bundna
kapitalet blir ju en an ing paradoxal med tanke pa
att vid stora vinster sa okar normalt ut de lnings 
kapaciteten oeh det bun dna kapitalets storlek blir i
sa fall av underordnad betydelse. Vid forluster ar
det tvartorn: forluster urgroper kapitalbasen, for
svarar normalt betalningar till fordringsagarna oeh
strype r med automatik utdelningsformagan till
aktieagarna . Samtidigt ar det vid sad ana situatio
ner, mer an annars, nodvandigt med tillforsel av
eget - garna bundet - kapital. Det betyder att vid
forluster, na r behovet av att understodja det egna
kapi talet ar sta rt, sa kan reservfonden vara sam
bortblast fran balansrakningen. Vid stora vinster a
an dra sida n, sa finn s den dar men behovs inte.

Nagot sa m paminner om ovanst aende upp
ma rksarnma des ocksa under disku ssionerna i for
sta kammaren dar herr Nystrom frarnforde »Vidare
torde jag fa paminna om ett annat slag af bolag,
nem ligen de, huilkas arsuinst dr vex lande, t.ex. rede
ribolag och gaturenluillningsbolag. Det sistniimnda
slaget iir i hog grad beroende af snomiingden jOr
aret. Om aret varit fiirdelaktigt, sa kan bolaget utan
afsaknad afsatta 10 procent till en reservfond, men
ett annat ar kan det behofua huar enda slant afsin
behiilln ing jOr att gifua aktieegarne nagon utdel
ning«.

Lagstiftaren har alltsa tankt sig att bestarnmel
serna om reservfond rnedfor uppbyggnad av ett
bundet (icke utdelningsbart) eget kapital sam skall
utgora nagon form av tillaggsskydd for fordrings
aga rna uto ver det grundskydd som aktiekapitalet
innebar,

Varderingen viktigare

Myeket viktigare oeh av en mer overgripande bety
de lse for skyddet av kapitalet ar enligt min uppfatt
ning i stallet hur sjalva varde ringen av de i balans
rakningen ingaende posterna har gatt till oeh dar
med ocksa hur redovisad vinst har uppstatt. Vinst
ar ju per definition skillnaden mellan kostnader
oeh intakter sam i sin tur har beraknats genom att
utgifter oeh inkomster har periodiserats via balans
rakningen , Det betyder att en felaktig periodisering
av Lex. varuinkop ett visst ar kan medfora att varu
lagret upptas med ett for hogt varde i balansrak
ningen oeh sa m for med sig konsekvensen att
balansrakningen oeh den redovisade vinsten ar
overvarderad.
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Ifragasattandet av varderingen kan forstas ocksa
goras betraffande andra fordr ingsposter sam Lex.
aktier, kundfordringar, maskinpark oeh fastighets
innehav men aven av skulder.

Den av artikeln inledande fragan »Vad skall man
egentligen ha reservfonden till?« kvarstar darfor
eftersom det inte finns nagon automatisk koppling
mellan reservfond oeh borgenarsskydd oeh i det
fall det anda finn s en koppling blir denna myeket
diffu s. Dartill sa utgor en »fulk reservfond endast
20 proeent av registrerat aktiekapital, vilket medfor
att reservfonden genom sin normalt ringa storlek, i
praktiken ar negligerbar som en borgenarsskyd
dande faktor.

For att fa en annorlunda bild av reservfondens
praktiska funktion i svenska aktiebolags balansrak
ningar, har jag latit valja ut ett antal aktiebolag
genom ett s.k. obundet slumprnassigt urval, sam
inneburit att samtliga ro relsedrivande aktiebolag
med bokslut ar 1995 hade samma sannolikhet att
valjas, Resultatet av undersokningen visas nedan
dar jag emellertid latit forenkla presentationen
genom att en dast Merge medelvardena i undersok
ningen oeh inte inom s.k. konfidensintervall, som
tar hansyn till faktiskt forekommande statistisk
varians som i vissa m att var stor.

Auktor revisor
Stefan
Engstrom
ar verksam
vid Aud itor
Revisionsbyra
i Stockholm.

Han medver
kade senast
i Balans
nr 6-7/96.
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I undersokningen lat jag mata reservfondens
storlek i forhallande till:

1) registrerat aktiekapital,
2) omsattningen,
3) bokforda tillgangar (balansomslutningen),
4) kundfordringar, varulager, maskiner oeh

inventarier oeh fastigheter.

Resultatet av undersokningen visar bI.a. att:
1) 50 proeent av de svenska aktiebolagen har en

reservfond som uppgar till exakt 20 pro cent av
aktiekapitalet, sju proeent av populationen har en
reservfond som overs tiger denna grans oeh i reste
rande 43 proeent av aktiebolagen ar reservfonden
mindre an 20 proeent av det registrerade aktiekapi
talet.

2) Nar reservfonden stalls i relation till bolagens
ornsattning sa uppgar fonden till mindre an en pro
cent av omsattningen i 53 proeent av aktiebolagen.
I dessa bolag innebar en marginell felperiodisering
av intakterna att reservfondens storlek overskrids.

3) Vid en jamforelse av reservfondens storlek i
forhallande till bokforda tillgangar, sa ar tendensen
k1ar att ju storre balansomslutning desto lagre rela
tionstal, underforstatt att reservfonden utgor rela
tivt satt en mindre skyddsbuffert i bolag med stora
balansomslutningar an i bolag med sma.

Som exempel kan sagas att i 47 proeent av under
sokningspopulationen understiger relationen
reservfond/bokforda tillgangar tva proeent. I 30
pro cent av bolagen overstiger fonden dock fern
proeent av bokforda vardet pa tillgangar men det ar
att rnarka att nastan samtliga dessa bolag utgors av
smaforetag med en arsomsartntng understigande
fern miljoner kronor.

4) I de omsattningsmassigt riktigt sma bolagen
var reservfonden manga ganger storre an bokfort
varde pa kundfordringar, varulager samt maskiner
oeh inventarier medan fastigheter sallan forekorn.
Men tendensen ar aven har k1ar att ju storre bolag
(med hogre bokforda varden pa narnnda poster),
desto mindre blir relationen mellan reservfond oeh
respektive tillgangspost.

Slutsats

Den slutsats som jag drar av undersokningen ar att
reservfonden i praktiken inte har nagon storre
kapitalskyddande funktion. En mindre felperiodi
sering, t.ex. i form av felaktigt antagen livslangd pa
de materiella anlaggningstillgangama. har ett langt
myeket storre inflytande pa det egna kapitalets
storlek an den utdelningsbegransning som en
schablonmassigt beraknad reservfond ger.

Grunderna for ett kvalifieerat kapitalskydd oeh i
forlangningen borgenarsskydd, torde i stallet sta att
finna i utokade krav pa uppgifter om hur olika
balansposter har varderats, Dartill torde de gene
rella bestammelsema i t.ex. ABL 12 kap. 2 oeh
sidoordnad speciallagstiftning som t.ex. brottsbal
ken, konkurslagen, lagen om mervardesskatt, upp
bordslagen m.fl. lagar, pa ett mer effektivt salt med
fora ett kapitalskydd. En overtradelse av namnda
lagrum kan komma att innebara skadestandsan
svar for den styrelse som fattat beslut om veder-

lagsfri utdelning till aktieagarna som ar sa stor att
fordringsagarna lider forfang .

Min uppfattning ar att i stallet for obligatorisk
avsattning till reservfond med symboliska belopp,
kan lagstiftningen lika garna andras sa att derma
blir frivillig. De flesta bolagsstyrelser ar ju anda
mana om att gentemot borgenarskretsen indikera
aterhallssamhet med kapitalurgropande aktieut
delningar, for att visa att bolaget har fOr avsikt att
stanna kvar pa marknaden under ooverskadlig tid.

Om lagstiftaren anser att ett stort bundet eget
kapital utgor en grundtrygghet for borgenarskret
sen, borde enligt min mening i stallet inforas
bestarnmelser om att styrelsen vid jamna interval
ler provar om hela det bundna kapitalet ar tillrack
ligt stort i forhallande till verksamheten oeh dess
risk, en provning som kanske ocksa alaggs att gran
skas av bolagets revisor.

I det fall nagon av parterna finner att det bundna
egna kapitalet ar for lagt, kan parten alaggas om att
i arsredovisningen uttala onskvardheten i att bola 
get okar detta genom avsattningar till bundna fon
der som t.ex reservfond, eller med hjalp av aktieka
pital6kningar genom fond- oeh/eller nyemission.
Pa sa satt kan bedornningen kopplas till de speciel
la forutsattningar som finns hos det enskilda bola
get eller i bransehen.

Darrned kan de nuvarande schablonmassiga oeh
stelbenta kraven pa att reservfonden skall uppga
till en viss proeentsats av aktiekapitalet upphora.
Med av mig foreslagna bestamrnelser behover inte
heller det bundna egna kapitalets varde urgropas
p.g.a. inflationens harjningar i balansrakningen, sa
som varit fallet med nuvarande lagstiftning under
sjuttio- oeh attiotalen. Inte heller blir det med
sadana bestarnmelser mojligt att minimera framti
da avsattningskrav till reservfonden, genom att vid
bolagets registrering bestarnma berakningsunder
laget - aktiekapitalet - till det lagsta mojliga som i
dag ar 100 000 kronor.

Man far dock ej glornma art borgenarsskyddet
frarnst ar en solvensfraga oeh inte en soliditetsfra
ga, varfor en okning av bundet eget kapital ej nod
vandigtvis behover innebara att borgenarsskyddet
forbattras, Kvar star dock for mig det faktum att
reservfonden med nuvarande bestamrnelser i prak
tiken inte har nagon betydelse for borgenarsskyd
det , utan framst utgor en svarforklarad post som
kanske bast hor hemma i herr Wrerns, den 24 april
1895, omnarnnda trask. ••
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