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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag är den enda bolagsformen i svensk rätt där ägarna inte är personligt ansvariga 

för bolagets förpliktelser. Ansvarsfriheten framgår av 1 kap 3 § 1 st ABL och har sin 

grund i att ägarna måste inbetala ett aktiekapital vid bolagets bildande. Den som har en 

fordran mot bolaget får således göra anspråk på bolagets förmögenhet istället för att an-

språk riktas mot bolagets ägare personligen.1 Genom att aktieägare investerar kapital i ett 

bolag får de rätt till inflytande över bolagets angelägenheter. De får även rätt att ta del av 

bolagets förmögenhet när verksamheten går med vinst. Detta sker främst genom vinstut-

delning.2 En legal möjlighet till vinstutdelning är av stor vikt eftersom en sådan möjlighet 

attraherar kapitaltillskott från aktieägare. Ett aktiebolag är emellertid även beroende av 

kapital från andra aktörer, framförallt lån från banker.3  

Aktiebolagets intressenter utgörs av borgenärer och aktieägare.4 Aktieägarnas intresse 

utgörs av att få vinstutdelning på sitt investerade kapital medan borgenärernas intresse 

utgörs av att få betalt för sina fordringar. Intressena är således motstående på så vis att 

aktieägare vill kunna dela ut så mycket kapital som möjligt medan borgenärerna vill be-

hålla så mycket kapital som möjligt i bolaget.5 För att aktieägare inte ska kunna disponera 

över hela bolagets förmögenhet utifrån eget intresse uppställs vissa krav till skydd för 

borgenärerna.6 Borgenärsskyddet utgörs bland annat av låneförbudet och värdeöverfö-

ringsreglerna. Borgenärsskyddets viktigaste bestämmelse avseende värdeöverföring åter-

finns i 17 kap 3 § ABL. Bestämmelsen är uppbyggd kring tanken att ett visst belopp alltid 

ska finnas kvar i bolaget och stadgar att bolagets bundna kapital enligt senast fastställda 

balansräkning alltid måste vara intakt efter värdeöverföringen. Utöver detta stadgas att en 

bedömning ska göras om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksam-

hetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets 

                                                           
1 Jfr prop 1973:103 s 204 och s 217 och SOU 2008:49 s 49. 
2 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s 44 f. 
3 Jfr SOU 2008:49 s 45 f. 
4 SOU 2008:49 s 82. 
5 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok s 11 ff. 
6 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag s 85 f. 
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konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bestämmelsen är tvingande till för-

mån för borgenärerna.7 

ABL behandlar uttryckligen tre former av legal vinstutdelning. Dessa utgörs av formenlig 

vinstutdelning och förtäckt vinstutdelning som stadgas i 17 kap 1 § 1 st 1 och 4 p ABL 

samt efterutdelning som stadgas i 17 kap 4 § ABL. Utöver dessa har även två andra former 

av vinstutdelning kommit till uttryck i förarbetena och den aktiebolagsrättsliga doktrinen. 

Dessa former utgörs av förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning. Eftersom for-

merna saknar legaldefinitioner råder det en viss oklarhet kring hur de ska definieras och 

om de ska anses förenliga med ABLs bestämmelser om vinstutdelning. Det går främst att 

ifrågasätta om dessa utdelningsformer är förenliga med borgenärsskyddet, eftersom båda 

utdelningsformerna sker under det löpande räkenskapsåret och därmed saknar grund i en 

fastställd balansräkning.8 Formerna kan emellertid hävdas innebära en mer flexibel re-

glering kring vinstutdelningsinstitutet eftersom de ger en möjlighet att utbetala vinstut-

delning under det löpande räkenskapsåret. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

I förarbetena till ABL framgår att förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning inte 

är förenliga med ABL.9 Den främsta anledningen är att utdelningsformerna har ansetts 

svåra att inpassa under 17 kap 3 § ABL, där förfarandet för vinstutdelning framgår. Be-

stämmelsen utgör även det primära borgenärsskyddet vid värdeöverföringar. Syftet med 

den här uppsatsen är att undersöka om denna inställning är förlegad och om förskottsut-

delning och anteciperad vinstutdelning istället bör vara att anse som förenliga med gäl-

lande rätt. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på om utdelningsformerna är förenliga 

med ABLs borgenärsskydd.  

För att nå mitt syfte kommer ABLs kapitalskydd och dess systematik att behandlas. En 

viktig beståndsdel för att nå syftet är att definiera begreppen förskottsutdelning och an-

teciperad vinstutdelning. Vidare ska institutet balansräkning undersökas, eftersom ba-

lansräkningen utgör en central del i utdelningsreglerna och dess vara eller icke vara får 

                                                           
7 Prop 2004:05:85 s 373 ff. 
8 Se bl a prop 2004/05:85 s 402 f. och Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebo-

lagsrättsliga skyddsregler s 572. 
9 Prop 2004/05:85 s 402 f. 
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betydelse för tillåtandet av förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning. Även redo-

visning avseende orealiserad vinst är av intresse för att nå mitt syfte. Slutligen ska det 

utredas om det faktum att utdelningsformerna inte går att inpassa under förfarandet i 17 

kap 3 § ABL innebär att borgenärsskyddet inskränks och hur förskottsutdelning förhåller 

sig till låneförbudet. Genom att besvara dessa delsyften ska frågan om den nuvarande 

inställningen till förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning är förlegad besvaras. 

 

1.3 Avgränsning 

Framställningen är inriktad på svensk rätt och behandlar små och medelstora privata ak-

tiebolag. Anledningen till detta är att svenska aktiebolag till största delen utgörs av denna 

typ av bolag.10 Bolag som ingår i en koncern och bolag vars aktier är upptagna på en 

reglerad marknad kommer således inte att behandlas. Då det finns ett nära samspel mellan 

vinstutdelningsreglerna och redovisningsrättsliga regler kommer de senare ges ett visst 

utrymme. De redovisningsrättsliga regler som tas upp kommer vara de som gäller för 

privata aktiebolag. Mot bakgrund av att framställningen inte avser att behandla börsnote-

rade bolag som ingår i en koncern kommer EUs redovisningsstandard IFRS inte att be-

handlas, då dessa regler endast gäller för nämnda bolag. Med borgenärer avses i denna 

framställning främst bolagets fordringsägare. Det allmännas och de anställdas skydd mot 

bolaget behandlas inte i någon större utsträckning då framställningen är avsedd att ha ett 

kommersiellt perspektiv. 

Mot bakgrund av att skyddet för det bundna kapitalet vid vinstutdelning utgör en del av 

ABLs kapitalskyddsregler kommer kapitalskyddet behandlas ingående. Frågan om aktie-

kapitalet utgör ett reellt skydd för borgenärerna är en mycket debatterad fråga och utgör 

enligt min mening ett uppsatsämne i sig. Framställningen kommer visserligen att be-

handla kapitalskyddet, men inte bedöma vilket resultat kapitalskyddsreglerna får. Frågan 

saknar därför relevans för mitt syfte och lämnas helt utanför denna framställning.  

 

                                                           
10 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 58. 
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1.4 Metod och material 

Vid författandet av framställningen har en traditionell rättsdogmatisk metod använts där 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har undersökts för att fastställa och tolka gäl-

lande rättsläge. Vägledning kring hur vissa av de frågor jag ämnar behandla i min fram-

ställning saknas uttryckligen i lagtext, varför lagtexten ofta har fått tolkas. Lagtolkningen 

har utgått från bestämmelsernas ändamål, så som de kommer till uttryck i förarbetena och 

den aktiebolagsrättsliga doktrinen. Vinstutdelning är ett institut som sällan tas upp i dom-

stol, vilket innebär att utbudet av rättspraxis på området är begränsat. Vinstutdelning har 

däremot behandlats flitigt i den aktiebolagsrättsliga doktrinen. De som främst har behand-

lat formen förskottsutdelning är Andersson, Nerep och Lindskog. Mot bakgrund av detta 

ges ovanstående namn stort utrymme i framställningen. Vinstutdelning och redovisning 

regleras i olika EU-rättsliga instrument. Dessa är relevanta för framställningen och kom-

mer därför att redogöras för. Utöver dessa instrument har endast svensk rätt använts. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis behandlas ABLs olika ändamål och kapitalskydd under avsnitt 2. Avsnitt 3 

behandlar värdeöverföringar enligt ABL, hur dessa vidtas och vilka rättsföljder det får 

när de inte genomförs på rätt sätt. Under detta avsnitt behandlas även låneförbudet, då 

detta också är en del av ABLs borgenärsskydd. Mot bakgrund av framställningens syfte 

ligger fokus i avsnitt 3 på vinstutdelningar. Avsnitt 4 behandlar vinstutdelningsformer 

som inte kan inpassas under ABLs regler, det vill säga förskottsutdelning och anteciperad 

vinstutdelning. Under avsnitt 5 behandlas samspelet mellan aktiebolagsrätten och redo-

visningsrätten, då redovisningsrättsliga regler spelar en stor roll för vinstutdelningsreg-

lerna. Framförallt behandlar avsnittet balansräkningsinstitutet. Avsnitt 6 undersöker för-

skottsutdelnings och anteciperad vinstutdelnings förhållande till ABLs borgenärsskydd 

avseende vinstutdelningar. Under detta avsnitt behandlas även förhållandet mellan för-

skottsutdelning och låneförbudet, eftersom detta är av intresse för borgenärsskyddet. 

Framställningen avslutas sedan med avsnitt 7 där samtliga slutsatser redovisas i en sam-

manfattande kommentar. 
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2 ABLs ändamål och utformning 

2.1 Inledning 

Avsnittet behandlar ABLs struktur och dess bakomliggande ändamål. De övergripande 

och underliggande ändamålen med ABL behandlas samt uppdelningen mellan tvingande 

och dispositiva regler. Redogörelsen är avsedd att klargöra intressekonflikten mellan ak-

tieägare och borgenärer. Avslutningsvis redogörs för kapitalskyddet, vilket spelar en stor 

roll för vinstutdelningsinstitutet.  

 

2.2 Övergripande ändamål 

Associationsformen aktiebolag intar en särställning i svensk rätt. Aktiebolag är den enda 

bolagsformen i Sverige där huvudregeln är att ägarna inte är personligt ansvariga för bo-

lagets förpliktelser.11 Aktieägarnas ansvarsfrihet framgår av 1 kap 3 § 1 st ABL och in-

nebär att aktieägarna ges en möjlighet att bedriva verksamhet utan att riskera mer än det 

ursprungligen satsade och tillskjutna kapitalet. Aktiebolag är således en mindre riskfylld 

associationsform jämfört med exempelvis handelsbolag eller kommanditbolag där ägarna 

har ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser.12 Genom att investera kapital i ett bo-

lag får aktieägaren inflytande över bolagets verksamhet på så vis att aktieinnehavet inne-

fattar en rösträtt på bolagsstämman. Utöver detta innebär aktieinnehavet en rätt att få ta 

del av bolagets vinst när verksamheten går bra. Detta kan ske genom bland annat vinstut-

delning, som ofta kan överstiga det kapital som aktieägarna ursprungligen investerat i 

bolaget.13  

Aktiebolag ökar ofta snabbt i storlek tack vare ägarnas stora möjligheter till risktagande. 

Detta får till följd att arbetstillfällen skapas och att varor och tjänster tillverkas och om-

sätts. Aktiebolag utgör således en viktig funktion för samhället. ABLs främsta syfte anses 

därför vara att underlätta för bolag att bedriva näringsverksamhet. För att detta ska kunna 

ske måste ABL främja aktiebolagens förmåga att attrahera riskvilligt kapital och gynna 

                                                           
11 Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s 56. 
12 Jfr SOU 2008:49 s 49. 
13 Johansson, Svensk aktiebolagsrätt, s 44 f. 
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omsättningen av varor och tjänster.14 Vid en tillämpning av ABL måste således ovanstå-

ende intressen beaktas. Utöver detta måste emellertid även aktörerna i och kring ett ak-

tiebolags verksamhet få sina intressen tillgodosedda.15 För att öka möjligheterna till ka-

pitaltillskott från aktieägare har aktieägarnas rätt att få ta del av bolagets förmögenhet, 

när bolaget går med vinst, säkerställts genom en lagstadgad rätt till vinstutdelning. Ett 

bolag är emellertid ofta beroende av kapital utöver det som tillfaller bolaget genom ak-

tieägarnas investeringar. Det är därför vanligt att ett bolag innehar lånade medel från ex-

terna finansiärer. En förutsättning för att dessa externa finansiärer ska våga låna ut medel 

till ett bolag är att ABL säkerställer ett borgenärsskydd. Det är därför viktigt med regler 

som begränsar aktieägarnas möjlighet till vinstutdelning och som möjliggör för borgenä-

rerna att få betalt för sina fordringar gentemot bolaget.16 

 

2.3 Enskilda bestämmelsers ändamål 

Ett aktiebolags intressenter utgörs främst av aktieägare och borgenärer, vars intressen ofta 

är motstående. Vid en tillämpning av ABLs bestämmelser måste lagen därför tillämpas 

på ett sätt som tillgodoser båda dessa intressenters behov. ABLs bestämmelser delas ty-

piskt sett in i två kategorier. Dessa kategorier utgörs av bestämmelser som syftar till att 

skydda tredje man eller aktieägare.17 Med tredje man avses vanligen borgenärer som har 

en fordran mot bolaget, bolagets anställda och samhället.18 Begreppet aktieägare innefat-

tar både minoritets- och majoritetsaktieägare. Många aktieägarskyddsregler är dock upp-

ställda i minoritetsaktieägarnas intresse, eftersom det främst är denna grupp som är i be-

hov av skydd.19 Vilken av dessa kategorier en viss bestämmelse ska inpassas under fram-

går inte av ABL. I förarbetena uttalas att det är en uppgift för rättstillämpningen och dokt-

rin att klarlägga detta.20 Varje enskild bestämmelse måste därför tolkas för att få fram 

bestämmelsens primära skyddsgrupp.21 Genom att tolka varje bestämmelse för sig kan 

                                                           
14 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 127 ff. 
15 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 19 f. 
16 Jfr SOU 2008:49 s 45 f. och s 84. 
17 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 28. 
18 Jfr prop 1975:103 s 416. 
19 Jfr Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s 24 f. 
20 Prop 1975:103 s 416. 
21 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 39. 
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lagstiftarens bakomliggande syfte med bestämmelsen utrönas och uppnås. En tolkning är 

således en förutsättning för att kunna tillämpa lagen på ett korrekt sätt.  

Vidare är det av särskild vikt att särskilja vilka bestämmelser som avser att skydda bor-

genärerna och vilka som avser att skydda aktieägarna, eftersom svensk aktiebolagsrätt 

gör skillnad på dessa regler. I ABL gäller nämligen att borgenärsskyddande bestämmelser 

är av tvingande karaktär medan aktieägarskyddande bestämmelser är dispositiva och kan 

frångås med samtliga aktieägares samtycke.22  Det får antas att en förutsättning för inve-

sterare att vilja ingå i partsförhållande med ett bolag är att regler uppställda till skydd för 

dem inte kan frångås hur som helst. Motsatsvis gäller att regler som är uppställda till 

skydd för minoritetsaktieägare för att förhindra att majoriteten kan vidta rättshandlingar 

på ett sätt som enbart tillgodoser deras intressen kan frångås med samtliga aktieägares 

samtycke. Motivet till denna reglering är att minoritetens behov av skydd bortfaller om 

samtliga aktieägare är överens.23 

 

2.4 Kapitalskyddet 

Mot bakgrund av att aktieägarnas intresse ofta är motstående borgenärernas intressen be-

gränsas aktieägarnas ekonomiska rättigheter i ABL till fördel för borgenärerna. Detta sker 

bland annat genom värdeöverföringsförbudet i 17 kap ABL och låneförbudet i 21 kap 

ABL. ABLs regler om hur bolagets kapital får användas utgör en avvägning av aktieä-

garnas och borgenärernas intressen. Reglerna tillgodoser att aktieägarna kan besluta om 

överföring av bolagets förmögenhet till aktieägarna när bolaget går med vinst. För borge-

närernas del tillgodoses deras intresse genom att ett visst kapital alltid måste finnas kvar 

i bolaget och genom att aktieägarnas uttag ur bolaget måste ske under ordnade former.24  

För att ett aktiebolag ska få bildas krävs det att bolaget har ett aktiekapital. Detta framgår 

av 1 kap 4 § ABL. Aktiekapitalet utgör grundpelaren i ABLs kapitalskyddsregler. Kapi-

talskyddsreglerna utgör i sin tur en stor del av ABLs borgenärsskydd. Kravet på aktieka-

pital är en förutsättning för aktieägarnas frihet från ansvar för bolagets förpliktelser.25 

                                                           
22 Prop 2004/05:85 s 373. 
23 Jfr Andersson, Vinstutdelning från aktiebolag – en studie om aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 132. 
24 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 11. 
25 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 11 f. 
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Aktiekapitalet ska utgöra en säkerhet för borgenärerna och på så vis underlätta kapitalan-

skaffning. Vidare fungerar aktiekapitalet som en slags seriositetsspärr som hindrar oseri-

ösa aktörer från att utnyttja aktiebolagsformen.26 Av 5 kap 14 § ÅRL framgår att aktieka-

pitalet delas upp i bundet och fritt kapital. Bundet kapital består enligt bestämmelsen av 

aktiekapital, uppskrivningsfond, reservfond och kapitalandelsfond. Av samma bestäm-

melse framgår att fritt kapital består av fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller för-

lust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Uppdelningen av aktiekapitalet är viktig 

eftersom det bundna kapitalet enligt 17 kap 3 § ABL alltid ska finnas kvar i bolaget medan 

det fria kapitalet får disponeras fritt av aktieägarna. Bolaget anses ha täckning för det 

bundna kapitalet om det bokförda värdet av bolagets tillgångar uppgår till minst bolagets 

bokförda skulder och avsättningar plus det bundna kapitalet.27 Skulle aktieägarna förfoga 

över bolagets kapital på ett sätt som leder till att detta understiger hälften av det registre-

rade aktiekapitalet kan bolaget bli skyldiga att på tvång gå i likvidation på grund av kapi-

talbrist i enlighet med vad som stadgas i 25 kap 13-20 §§ ABL.  

 

2.5 Sammanfattning 

Aktiebolagsformen är en viktig del av näringslivet. Mot bakgrund av att aktieägarna inte 

har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser kan ägarna ta fler risker, vilket ofta 

innebär att bolagets verksamhet kan växa snabbare. Ett bolag är beroende av kapitaltill-

skott från både aktieägare och externa finansiärer. För att uppnå detta är ABLs regler 

utformade på ett sätt som ska tillgodose både aktieägarnas och borgenärernas intressen. 

Det är viktigt att skilja på vilket intresse en viss bestämmelse i ABL avser att skydda, 

eftersom borgenärsskyddande regler är tvingande medan aktieägarskyddande regler är 

dispositiva. Aktieägarnas frihet från ansvar för bolagets förpliktelser kräver ett kapital-

skydd som begränsar aktieägarnas ekonomiska rättigheter till fördel för borgenärerna. 

Detta uppnås bland annat genom kravet på ett aktiekapital och regler om att det bundna 

kapitalet alltid ska vara intakt. 

  

                                                           
26 SOU 2008:49 s 82 ff. 
27 SOU 1997:168 s 11. 



15 

 

3 Värdeöverföring, vinstutdelning och låne-

förbudet enligt ABL 

3.1 Inledning 

Avsnittet behandlar olika former av transaktioner som regleras i ABL och som innebär 

att medel undandras borgenärerna. En genomgång ges hur borgenärsskyddet är uppbyggt 

avseende sådana transaktioner. Fokus i avsnittet ligger på vinstutdelningar och dess ge-

nomförande. Vidare behandlas vilka rättsföljder en olovlig vinstutdelning får och om en 

olovlig vinstutdelning kan bli lovlig genom så kallad läkning. Avslutningsvis behandlas 

låneförbudet, då detta också utgör en borgenärsskyddande reglering som till viss del sam-

manhänger med värdeöverföringsreglerna. 

 

3.2 Begreppet värdeöverföring 

I ÄABL användes ordet ”utdelning” vid transaktioner som innebar att något frånhändes 

bolaget. När ABL trädde i kraft ersattes ordet ”utdelning” med ordet ”värdeöverföring”. 

I förarbetena till ABL framhåller regeringen att ordet ”utdelning” gav uppfattningen att 

det endast är kontanta medel som kan överföras till aktieägarna. Detta ansågs missvisande 

eftersom även sakvärden i form av egendom kan överföras.28 I begreppet värdeöverföring 

innefattas samtliga transaktioner som inte är affärsmässiga. En bedömning av om en 

transaktion utgör en värdeöverföring utgår från värdediskrepansen i parternas prestat-

ioner. Den del av värdet som inte är marknadsmässig utgör en värdeöverföring. Det cen-

trala för bedömningen av en transaktion är om den reella förmögenheten påverkas, inte 

hur transaktionen påverkar bolagets redovisning.29 Det saknar vidare betydelse till vem 

eller hur transaktionen sker. Det är emellertid klart att varje transaktion som är oförmånlig 

                                                           
28 Prop 2004/05:85 s 370. 
29 Thorell, Redovisning och juridik, s 170. 
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för bolaget och förmånlig för motparten inte ska betraktas som en värdeöverföring.30 Ett 

bolag ska således kunna göra dåliga affärer utan att dessa utgör en värdeöverföring.31 

17 kap 2 § ABL innehåller en uppräkning av vad som enligt lag utgör en värdeöverföring. 

Uppräkningen innefattar vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapi-

talet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna och annan affärshändelse som 

medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bo-

laget. Den sistnämnda formen av värdeöverföring är en nyhet i ABL och är en kodifiering 

av äldre aktiebolagsrättsligs praxis. Sådana värdeöverföringar kallas förtäckta vinstutdel-

ningar.32 

 

3.3 Borgenärsskyddet vid värdeöverföringar 

ABLs borgenärsskyddsregler vilar på principen att bolaget alltid med en viss marginal 

ska ha tillgångar som motsvarar dess skulder. Marginalen utgörs av bolagets aktiekapital 

och vad som i övrigt betecknas som bolagets bundna kapital. Det bokförda värdet av bo-

lagets tillgångar ska uppgå minst till bolagets bokförda skulder och avsättningar plus det 

bundna kapitalet. Föreligger detta sägs det bundna kapitalet vara täckt.33 I arbetet med 

ABL var lagstiftarens ambition att utforma en reglering för värdeöverföringar där kraven 

skulle vara desamma oavsett överföringens form. Det framgår att syftet med en sådan 

reglering är att tillse att borgenärerna får ett likvärdigt skydd vid alla former av värdeö-

verföringar.34 Resultatet blev 17 kap ABL.  

Borgenärsskyddets viktigaste bestämmelse vid värdeöverföringar är 17 kap 3 § ABL. Be-

stämmelsen fastslår under vilka förutsättningar aktieägarna får besluta om värdeöverfö-

ring och gäller för samtliga former av värdeöverföringar. I bestämmelsens första stycke 

stadgas beloppsspärren. Denna innebär att en värdeöverföring endast får ske om det efter 

överföringen finns full täckning för bolagets bundna kapital. Beräkningen ska grunda sig 

på senast fastställda balansräkning med beaktande av ändringar i det bundna kapitalet 

som har skett efter balansdagen, det vill säga då balansräkningen fastställdes. I andra 

                                                           
30 Svensson, Aktiebolagslagen – kommentar och lagtexter, s 197 f. 
31 Prop 2004/05:85 s 748. 
32 Prop 2004/05:85 s 747. 
33 SOU 1997:168 s 11. 
34 Prop 2004/05:85 s 404. 
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stycket stadgas försiktighetsprincipen. Principen innebär att en värdeöverföring inte får 

ske, trots att inget hinder föreligger enligt första stycket, om den inte framstår som för-

svarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning 

i övrigt. En grundläggande tanke bakom försiktighetsprincipen är att ett aktiebolag inte 

ska kunna genomföra värdeöverföringar till aktieägare eller andra med större belopp än 

att bolagets ekonomiska ställning efter värdeöverföringen är betryggande för fordringsä-

garna.35 I förarbetena framgår att eftersom 17 kap 3 § ABL är uppställd till skydd för 

borgenärerna kan bestämmelsen inte åsidosättas ens med samtliga aktieägares sam-

tycke.36 

Av lagtextens utformning framgår att bestämmelserna om beloppsspärren och försiktig-

hetsprincipen är kumulativa. Det saknar således betydelse i vilken ordning de tillämpas. 

I förarbetena betecknas emellertid beloppsspärren som huvudregel, varför en värdeöver-

föring först bör prövas utifrån beloppsspärren och därefter försiktighetsprincipen.37  

 

3.4 Vinstutdelning 

Syftet med ett aktiebolags verksamhet är enligt 3 kap 3 § ABL att ge vinst åt aktieägarna, 

om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Mot bakgrund av vinstsyftet kan det således 

hävdas att aktieägarna investerar kapital i bolaget med förhoppningen om att bolagets 

verksamhet ska generera vinst som de får ta del av genom sin andel i bolaget. Ett bolag 

kan redovisa vinst när det bundna kapitalet tillsammans med skulderna är mer än täckta 

av bolagets tillgångar.38 Bolagets eventuella vinst redovisas i en balansräkning som fast-

ställs på den ordinarie bolagsstämman i enlighet med 7 kap 11 § ABL. När ett bolag går 

med vinst kan bolagsstämman besluta att vinsten ska utdelas till aktieägarna genom 

vinstutdelning. Ett bolags legala möjlighet till vinstutdelning är av stor vikt för bolagets 

                                                           
35 Jfr Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 

207. 
36 Prop 2004/05:85 s 373. 
37 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen 11-22 kap – en lagkommentar, s 221 f. 
38 SOU 1997:168 s 11. 
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befintlighet eftersom det får antas att vetskapen om en sådan möjlighet gör det mer at-

traktivt att köpa aktier i ett bolag. Vinstutdelning främjar således bolagets möjligheter till 

kapitalanskaffning från aktieägarna.39  

En vinstutdelning innebär ett vederlagsfritt förfogande av bolagets kapital. Vinstutdelning 

är således till nackdel för borgenärerna eftersom bolagets kapital minskar utan att något 

tillförs bolaget.40 Detta innebär att vinstutdelning måste regleras på ett sätt som tillför-

säkrar borgenärerna ett visst skydd. Om aktieägarna fritt kunde besluta om vinstutdelning 

skulle en risk föreligga att aktieägarna utdelar hela bolagets förmögenhet med följden att 

borgenärerna inte skulle kunna få betalt för sina fordringar.41 Innan ett bolag kan besluta 

om vinstutdelning till aktieägarna måste dispositionen därför laglighetsprövas. Laglig-

hetsprövningen utgår främst från 17 kap ABL där borgenärsskyddets viktigaste bestäm-

melser finns. Utöver detta måste vinstutdelningen ske i enlighet med de formella krav 

som uppställs i 18 kap ABL. För vinstutdelning gäller även likhetsprincipen som stadgas 

i 4 kap 1 § ABL, vilken innebär att samtliga aktieägare med samma typ av aktie har rätt 

till samma utdelning. Likhetsprincipen är emellertid uppställd i minoritetsaktieägarnas 

intresse och kan således åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.42  

 

3.4.1 Genomförandet av vinstutdelning 

Beslut om vinstutdelning fattas vanligtvis på den ordinarie bolagsstämman, som enligt 7 

kap 10 § ABL ska hållas senast 6 månader efter utgånget räkenskapsår. Att bolagsstäm-

man beslutar om vinstutdelningsfrågor är naturligt, eftersom aktieägarna genom sin andel 

i bolaget är berättigade till ett visst inflytande över bolagets kapitalanvändning.43 Innan 

bolagsstämman kan fatta ett beslut ska styrelsen upprätta ett förslag till vinstutdelning i 

enlighet med 6 kap 2 § ÅRL. Bestämmelsen uppställer inget krav på att förslaget ska vara 

motiverat. 18 kap 4 § ABL stadgar emellertid att styrelsen till sitt förslag om vinstutdel-

ning ska foga ett motiverat yttrande om huruvida den föreslagna vinstutdelningen är för-

svarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § ABL. Bestämmelsen är en nyhet i 

                                                           
39 SOU 1997:168 s 9. 
40 Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 84 f. 
41 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 11. 
42 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 69. 
43 SOU 1997:168 s 9. 
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ABL och dess syfte är att säkerställa att försiktighetsprincipen tillgodoses.44 Av bestäm-

melsens ordalydelse framgår att det inte är tillräckligt att i yttrandet ange att beslutsför-

slaget är eller inte är förenligt med försiktighetsregeln. Yttrandet måste innehålla en mo-

tivering. Utförligheten och detaljgraden av yttrandet är avhängig omständigheterna i varje 

enskilt fall. Små till medelstora bolag med enkla ekonomiska förhållanden kan ofta be-

gränsa sitt yttrande till en allmän beskrivning av bolagets ekonomiska situation och en 

redogörelse av vitala nyckeltal, där relationen mellan eget och främmande kapital ofta är 

av särskild betydelse.45  

Styrelsens förslag ska vidare innehålla vilket belopp som ska utdelas per aktie, tidpunkt 

då utdelningen ska betalas och, om utdelningen ska avse annat än pengar, uppgift om 

arten av den egendom som ska delas ut. Bolagsstämman kan aldrig besluta om vinstut-

delning med högre belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt. Motiveringen till 

styrelsens stora inflytande över dispositioner i form av vinstutdelningar är att styrelsen 

ofta ser till bolagets långsiktiga intressen i högre grad än aktieägarna.46 Det kan hävdas 

att styrelsen därmed ansetts mer pålitlig att förverkliga ABLs övergripande ändamål att 

främja ett bolags omsättning.  

När bolagsstämman har fattat beslut om vinstutdelning uppkommer ett fordringsanspråk 

för varje berättigad aktieägare. Fordringsanspråket förfaller vanligtvis till betalning i sam-

band med stämmobeslutet.47 Av 18 kap 13 § ABL framgår emellertid att stämman kan 

besluta att utdelningen ska förfalla till betalning vid ett senare tillfälle. Betalningstillfället 

bör inte skjutas alltför långt fram i tiden. I förarbetena framgår att utbetalningen får ske 

senast sista dagen före nästkommande ordinarie bolagsstämma.48 Stämman kan vidare 

besluta att dela upp en utdelning så att utbetalningen sker vid två olika tillfällen. Om 

bolagets ställning avsevärt har försämrats innan den andra utbetalningen har skett kan 

styrelsen besluta att innehålla denna.49 

 

                                                           
44 Thorell, JT nr 2 2005/06, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s 375. 
45 Prop 2004/05:85 s 763.  
46 SOU 1971:103 s 237. 
47 Prop 1975:103, s 479. 
48 Prop 1975:103 s 479 och prop 2004/05:85 s 404. 
49 Prop 1975:103 s 479. 
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3.4.2 Efterutdelning 

Efterutdelning utgör enligt 17 kap 4 § ABL en legal vinstutdelningsform som vanligen 

beslutas om på en extra bolagsstämma. Av bestämmelsen framgår att efterutdelning är en 

utdelning som det beslutas om efter att ett nytt räkenskapsår har börjat löpa och efter att 

ordinarie bolagsstämma har hållits där balansräkningen avseende föregående räken-

skapsår har fastställts. Efterutdelning skiljer sig således från formenlig vinstutdelning ge-

nom att beslutet inte fattas på den ordinarie bolagsstämman. Efterutdelningar ska laglig-

hetsprövas i enlighet med 17 kap 3 § ABL och ska således behandlas som varje annan 

värdeöverföring.50  

Bestämmelserna om efterutdelning är en nyhet jämfört med vad som gällde i ÄABL, där 

beslut om vinstutdelning endast kunde fattas på den ordinarie bolagsstämman.51 Anders-

son anser att både förtäckt och öppen utbetalning av utdelning som sker efter årsstämman 

och före räkenskapsårets utgång ska behandlas som efterutdelning.52 Anderssons mening 

överensstämmer med ABLs bestämmelser, där förtäckt vinstutdelning numera betecknas 

som en av de legala värdeöverföringsformerna. Förtäckt efterutdelning bör således be-

handlas som en legal efterutdelning.  

Till skillnad mot vinstutdelning som fattas på ordinarie bolagsstämma uppställer 18 kap 

6 § ABL krav på att ytterligare handlingar ska bifogas förslaget. Till styrelsens förslag 

om efterutdelning ska, utöver de handlingar som fanns tillgängliga vid senast ordinarie 

bolagsstämma, fogas en redogörelse från styrelsen över händelser av väsentlig betydelse 

för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, med upp-

gift om förändringar i det bundna kapitalet under denna tid.  

 

3.4.3 Rättsföljder av olovlig vinstutdelning 

Om en vinstutdelning sker som inte uppfyller de uppställda kraven i 17 och 18 kap ABL 

anses den vara olovlig. Rättsverkningarna av en olovlig vinstutdelning är ogiltighet med 

skyldighet för de som har mottagit det överförda att återbära detta med ränta, vilket fram-

går av 17 kap 6 § ABL. Återbäringsskyldigheten inträder endast om mottagaren var i ond 

                                                           
50 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen 11-22 kap – en lagkommentar, s 228 
51 Prop 2004/05:85 s 400 f.  
52 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 573. 
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tro. Bolaget måste således visa att mottagaren insåg eller bort inse att utbetalningen stred 

mot ABLs regler om vinstutdelning. I förarbetena till ÄABL framhålls att det i mindre 

bolag inte finns något större utrymme för god tro, då aktieägare i sådana bolag ofta är 

aktiva i bolagets skötsel.53  

Om återbäringsskyldighet föreligger och aktieägaren saknar betalningsförmåga eller 

skyddas av godtrosregeln kan bristtäckningsansvar bli aktuellt. Bristtäckningsansvaret 

framgår av 17 kap 7 § ABL som stadgar att ett sådant ansvar tillkommer de som medver-

kat till beslutet om utbetalningen, verkställandet av detta eller till upprättandet eller fast-

ställandet av en felaktig balansräkning som har legat till grund för beslutet om värdeöver-

föringen. Ansvaret innebär att den bristtäckningsansvarige får betala det som den återbä-

ringsskyldige aktieägaren inte kan betala. För att ansvar ska tillkomma styrelseledamot, 

VD, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare krävs uppsåt eller oaktsamhet. För 

aktieägare och andra medverkande krävs uppsåt eller grov oaktsamhet.54 Det är bolaget 

som är berättigat att ta initiativ till att väcka talan om återbäringsskyldighet eller brist-

täckningsansvar. Detta sker vanligtvis genom bolagets styrelse eller konkursförvaltaren i 

de fall då bolaget gått i konkurs.55 

En olovlig vinstutdelning kan vidare kvalificera som oredlighet mot borgenärer enligt 11 

kap 1 § BrB eller vårdslöshet mot borgenärer enligt 11 kap 3 § BrB. En sådan situation 

föreligger om utbetalningen av vinstutdelningen framkallar eller förvärrar obestånd. En 

olovlig vinstutdelning kan även komma att aktualisera skadeståndsansvar enligt 29 kap 

ABL. 

 

3.4.3.1 Tidpunkten för bedömningen om vinstutdelnings förenlighet med ABL 

En vinstutdelning kan enligt min mening delas upp i två olika rättshandlingar; beslutet 

som fattas på bolagsstämman och verkställandet av beslutet, det vill säga utbetalningen 

av utdelningen. Vid bedömningen av om en vinstutdelning är förenlig med ABL måste 

utrönas vid vilken tidpunkt bedömningen ska utgå ifrån. Det måste således avgöras vilken 

av rättshandlingarna som är den avgörande för bedömningen.  

                                                           
53 Prop 1975:103 s 485. 
54 Skog, Rhodes aktiebolagsrätt, s 108 f. 
55 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 323. 
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I 17 kap 3 § ABL framgår att det efter en värdeöverföring måste finnas täckning för det 

bundna kapitalet såsom framgår av senast fastställda balansräkning. Ordalydelsen ger så-

ledes ingen vägledning i frågan. Skulle det framgå av bolagsstämmans beslut om vinstut-

delning att aktieägarnas fordran på utdelning förfaller i samband med bolagsstämmobe-

slutet är saken oproblematisk eftersom båda rättshandlingarna företas vid samma tillfälle. 

Emellertid framgår av 18 kap 13 § ABL att stämman får besluta om när utbetalning av 

vinstutdelningen ska ske. Beslutet och utbetalning av vinstutdelningen kan därmed ske 

vid olika tillfällen. Detta innebär att en situation kan uppstå där utdelningen kan vara 

förenlig med ABL när beslutet fattas men om bolagets ställning försämras innan utbetal-

ningen verkställs kan utdelningen vid utbetalningstillfället vara oförenlig med ABL. Frå-

gan är således om bedömningen om utdelningens förenlighet med ABL ska ske utifrån 

förhållandena som förelåg när bolagsstämman fattade beslutet om vinstutdelning eller om 

det avgörande är förhållandena när beslutet verkställs och vinstutdelningen utbetalas till 

aktieägarna.  

I förarbetena framgår att det omedelbart efter värdeöverföringen ska finnas täckning för 

det bundna kapitalet.56 Detta synes tala för att det är utbetalningstillfället som är avgö-

rande, eftersom det är först då bolaget rent faktiskt frånhänds förmögenhet. Emellertid 

uppkommer ett fordringsanspråk för aktieägarna mot bolaget vid samma tidpunkt som 

beslutet tas.57 Detta innebär att en latent förmögenhetsminskning föreligger för bolaget 

från och med när beslutet fattas. Minskningen realiseras antingen vid en utbetalning till 

aktieägarna eller vid en eventuell konkurs genom att aktieägarna då får en oprioriterad 

fordran i konkursen. Bolaget förbinder sig att företa vinstutdelningen redan vid besluts-

tillfället, vilket enligt min mening talar för att det istället är förhållandena vid beslutstill-

fället som bedömningen bör göras mot. 

Ett annat förarbetsuttalande av intresse rör bedömningen om en transaktion som beslutas 

av bolagsstämman ska anses utgöra en värdeöverföring. Regeringen framhåller att om det 

är fråga om en transaktion som beslutas av bolagsstämman ska bedömningen utgå från 

förhållandena vid tiden för bolagsstämmans beslut. Om transaktionen istället beslutats av 

styrelsen ska bedömningen utgå från förhållandena vid tiden för styrelsens beslut eller, 

när sådant saknas, den tidpunkt då bolaget förband sig till transaktionen. Senare inträffade 

förändringar i de ifrågavarande prestationernas värde bör inte medföra att en vid besluts- 

                                                           
56 SOU 1997:168 s 10 och prop 2004/05:85 s 750. 
57 Prop 1975:103 s 479. 
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eller avtalstillfället klanderfri transaktion anses omfattad av bestämmelserna om återbä-

ring.58 Uttalandet torde enligt min mening analogt kunna läggas till grund för vid vilken 

tidpunkt bedömningen om en vinstutdelnings förenlighet med ABL ska göras. 

I den aktiebolagsrättsliga doktrinen framgår att om beslutet fattas på bolagsstämman ska 

förhållandena som förelåg dagen för bolagsstämman vara avgörande för om utbetalningen 

är tillåten eller inte.59 Utifrån vad som redogjorts för ovan bör det enligt min mening vara 

förhållandena vid beslutstillfället som bedömningen om en vinstutdelnings förenlighet 

med ABL ska utgå ifrån.  

 

3.5 Läkning 

Rättsföljden av en olovlig vinstutdelning är att den ska återbäras. Återbäringsskyldig-

heten innebär att bolaget får en fordran mot aktieägarna som har mottagit vinstutdel-

ningen.60 I den aktiebolagsrättsliga doktrinen framgår att återbäringsskyldigheten kan 

bortfalla om det vid efterföljande ordinarie bolagsstämma framgår att det bundna kapi-

talet har återställts på grund av vinster som har uppburits efter att utbetalning av utdel-

ningen skett. Förfarandet kallas för ”läkning”.61 Följden av läkning är att rättsverkning-

arna av den olovliga vinstutdelningen bortfaller. Läkningsförfarandet hävdas vara fören-

ligt med ändamålet bakom vinstutdelningsreglerna, eftersom borgenärerna inte lider nå-

gon skada om det bundna kapitalet återställts. Vidare anses det omsättningshindrande att 

upprätthålla olovligheten av vinstutdelningar som har läkts.62  

Vad som krävs för att läka en olovlig vinstutdelning råder det viss oenighet om i den 

aktiebolagsrättsliga litteraturen. Lindskog anser att läkningsförfarandet kräver att stäm-

man i efterhand ratihaberar den olovliga vinstutdelningen, antingen konkludent eller ut-

tryckligen. Ratihabitionen klassificeras sedan som ett nytt beslut, vilket ska laglighets-

prövas utifrån de nya förutsättningar som föreligger vid tillfället för ratihaberingen. Rati-

habitionen kommer således utgöra ett nytt beslut om vinstutdelning med samma storlek 

                                                           
58 Prop 2004/05:85 s 748. 
59 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 639 f. 

och Lindskog, Aktiebolagslagen – 12e och 13e kap. Kapitalskydd och likvidation, s 73. 
60 NJA 1997 s 418. 
61 Se bl a Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 222 f. 
62 Nerep, SvSkt 1993 nr 6, Om gränserna för utdelning av sakvärden och tillämpligheten av brutto- och 

nettometoden i aktiebolag, s 392 f. och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 228 
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som den olovliga vinstutdelningen. Beslutet innebär att aktieägarna får en lika stor ford-

ran mot bolaget som bolaget har mot aktieägarna genom återbäringsskyldigheten. Ef-

tersom två identiska fordringar föreligger kan bolaget välja att kvitta sitt anspråk på ak-

tieägarnas återbäringsskyldighet mot aktieägarnas fordran avseende det nya beslutet om 

vinstutdelning. Lindskog anser att om det vid tillfället för ratihabitionen är klart att bola-

gets bundna kapital är intakt föreligger inga invändningar mot kapitalanvändningen sett 

utifrån borgenärsskyddet.63  

Nerep framför ett liknande argument. Han menar att aktieägarnas återbäringsskyldighet 

kan komma att bortfalla om det vid en efterföljande ordinarie bolagsstämma framgår att 

vinster som uppkommit efter vinstutdelningen har återställt det bundna kapitalet. En skill-

nad är emellertid att Nerep inte uppställer något krav på att den ordinarie bolagsstämman 

måste ratihabera den olovliga utdelningen och därmed även avstå från sitt återbäringsan-

språk.64 

Anderssons uppfattning skiljer sig från Nereps men är snarlik den som Lindskog före-

språkar. En skillnad är emellertid att Andersson inte anser att det är tillräckligt att det 

bundna kapitalet återställs genom återbäring från aktieägarna. Om detta vore tillräckligt 

hävdar Andersson att borgenärsskyddet blir beroende av aktieägarnas förmåga att åter-

bära vad de har mottagit genom den olovliga vinstutdelningen. Andersson anser att bola-

get måste ha genererat vinst hänförlig till verksamheten som kan täcka bristen i det 

bundna kapitalet och det som krävs för att vinstutdelningen ska vara förenlig med försik-

tighetsprincipen innan bolagsstämman med giltig verkan kan läka den otillåtna vinstut-

delningen för bolaget. En likhet med Lindskogs uppfattning är emellertid att Andersson 

anser att det krävs att bolaget kvittar sitt återbäringsanspråk mot bolaget genom att besluta 

om utdelning avseende samma belopp som den anteciperade vinstutdelningen på nästa 

ordinarie bolagsstämma och att bolaget avstår från sitt återbäringsanspråk.65 

Ett förarbetsuttalande av intresse avseende läkning rör förskottsutdelning. Det framhålls 

att om förskott utbetalas är mottagarna principiellt återbäringsskyldiga fram till dess att 

                                                           
63 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap – kapitalskydd och likvidation, s 67 ff. 
64 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 245 f. 
65 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 223 ff. och Andersson, Om vinstutdelning från 

aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 554. 



25 

 

den ordinarie bolagsstämman fastställt en balansräkning och i vederbörlig ordning beslu-

tat om utdelning som täcker det utbetalade förskottet.66 

Läkningsförfarandet har till viss del prövats av HD i NJA 1980 s 311. Fallet rörde en 

tredjemanspant som lämnats av ett aktiebolag till aktiesäljaren som säkerhet för dennes 

fordran mot aktieförvärvaren för den obetalda köpeskillingen. Domstolen framhöll i fallet 

att pantsättningen var att anse som en värdeöverföring och skulle därmed prövas mot 

bolagets utdelningsbara medel vid tidpunkten för pantsättningen. Pantsättningens giltig-

het i fallet var således avhängigt av om det fanns utdelningsbara medel i bolaget motsva-

rande den pantsatta egendomens värde. Skulle så inte vara fallet var pantsättningen ogil-

tig. Domstolen framhöll att om pantsättningen ansågs ogiltig skulle ogiltigheten bestå 

även om bolaget senare skulle få ytterligare medel att disponera till vinstutdelning. För 

att panten skulle kunna göras gällande i ett sådant fall krävdes en ny pantförskrivning. 

Såsom redogjorts för ovan förespråkas läkningsförfarandet av flertalet inom den aktiebo-

lagsrättsliga litteraturen. Det finns även visst stöd i förarbetena och praxis. Det får emel-

lertid anses oklart om läkningsförfarandet ska anses utgöra gällande rätt, eftersom dom-

stolen inte har prövat om och under vilka förutsättningar läkning av otillåten vinstutdel-

ning kan ske. Vissa slutsatser kan dras av HDs resonemang i NJA 1980 s 311, men ef-

tersom fallet rörde pantsättning och inte specifikt vinstutdelning kan det inte direkt läggas 

till grund för någon slutsats. Rättsfallet torde emellertid fastslå att en rättshandling som 

vid tillfället var otillåten endast kan bli tillåten vid ett senare tillfälle om de förutsättningar 

som krävs för en giltig rättshandling då föreligger.67  

Andersson anser att allt talar för att läkning kan ske, men att det är oklart under vilka 

förutsättningar.68 Mot bakgrund av den utbredda enigheten i doktrin anser även jag att 

mycket talar för att läkning av en olovlig vinstutdelning bör kunna ske, om medel har 

upparbetats i bolaget som täcker det bundna kapitalet. Detta framförallt eftersom det får 

anses att borgenärsskyddet tillgodoses så länge det bundna kapitalet återställs. Det bör 

dock krävas att den ordinarie bolagsstämman ratihaberar den tidigare olovliga vinstutdel-

ningen genom att besluta om vinstutdelning avseende det utbetalade beloppet. Det torde 

                                                           
66 Prop 1975:103, s 480. 
67 Jfr Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 

555. 
68 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 227. 
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dock gå att ifrågasätta om läkningsförfarandet får till följd att de EU-rättsliga bestämmel-

serna om förskottsutdelning kringgås. Om en olovlig förskottsutdelning kan läkas på näst-

följande bolagsstämma innebär det att sådana utdelningar kan ske utan att ett delårsbok-

slut upprättas, vilket är ett krav enligt artikel 17.5 a) i den omarbetade versionen av det 

andra bolagsdirektivet.69 

 

3.6 Låneförbudet 

I 21 kap ABL finns bestämmelser om förbudet för ett bolag att låna ut pengar. Huvudre-

geln är enligt 21 kap 1 § ABL att lån inte får lämnas till bolagets eller annat bolag i samma 

koncerns aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktören. Enligt förarbetena 

framgår att personkretsen kan utvidgas till att även omfatta styrelsesuppleanter och vice 

verkställande direktören i uppenbara fall.70 Kretsen av personer som omfattas av låneför-

budet brukar kallas för ”den förbjudna kretsen”. Utöver dessa personer får bolaget inte 

heller lämna lån till närstående till de som ingår i den förbjudna kretsen. Vilka som enligt 

lagen avses som närstående uppräknas i 21 kap 1 § p 3 och 4 ABL.  

Rättsföljden av ett otillåtet lån är ogiltighet och återbäringsskyldighet för den som har 

mottagit lånet. Utöver detta är låneförbudet även straffsanktionerat enligt 30 kap 1 § 4 p 

ABL med böter eller fängelse. För en sådan påföljd krävs dock att den som har gett ut 

lånet har agerat med grov oaktsamhet eller uppsåt. Vidare kan en transaktion som strider 

mot låneförbudet aktualisera skadeståndsansvar enligt 29 kap ABL. 

Låneförbudet har stora likheter med övriga värdeöverföringsregler i det hänseendet att 

tanken bakom förbudet är att medel inte ska kunna undandras borgenärerna. I förarbetena 

framgår att motivet bakom låneförbudet är att det måste anses strida mot tanken med 

aktiebolagsformen att en person kan driva ett aktiebolag med förmånen att undgå person-

ligt ansvar trots att bolagets tillgångar till stor del, eller till och med motsvarande hela 

aktiekapitalet, består i en fordran mot aktieägaren själv. En sådan situation skulle innebära 

en urholkning av den säkerhet som reglerna om bundet kapital ger borgenärerna. Om 

                                                           
69 Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som 

krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och 

tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte 

att göra skyddsåtgärderna likvärdiga. 
70 Prop 1973:93 s 95 och prop 2004/05:85 s 802. 
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bolagets medel, även till den del de behövs för att täcka det bundna kapitalet, lånas ut till 

aktieägare kommer det bundna kapitalet vara beroende av aktieägarnas betalningsför-

måga. Den som vill bedriva en verksamhet där förmögenhetsmassan helt eller delvis utgår 

från ägarnas personliga betalningsförmåga bör inte kunna välja aktiebolagsformen utan 

bör i så fall hänvisas till en företagsform som föreskriver personligt ansvar för de förplik-

telser som verksamheten medför.71 

En likhet mellan ett lån och en värdeöverföring är att transaktionen vanligtvis sker till 

någon av bolagets ägare. En skillnad är emellertid att en värdeöverföring sker utan att 

någon motprestation erhålls. För att ett lån ska föreligga krävs att det har avtalats att mot-

tagaren av utbetalningen ska vara återbetalningspliktig.72 Vid ett lån får bolaget således 

en fordran mot mottagaren, vilken upptas i bolagets bokföring. I den aktiebolagsrättsliga 

doktrinen och rättspraxis framgår emellertid att skiljelinjen mellan värdeöverföring och 

lån inte alltid är helt klar. Det är inte heller klarlagt under vilka förhållande ett lån utgör 

en värdeöverföring. Nerep anser att, utöver de två former av låneförbud som regleras i 21 

kap ABL, gäller ett låneförbud på grund av det allmänna värdeöverföringsförbudet i 17 

kap ABL. Han anser vidare att borgenärsskyddet avseende värdeöverföringar ska omfatta 

alla former av utbetalningar från bolaget, oavsett om dessa sker i form av vinstutdelning, 

lån eller lön.73  

Vid tillämpningen av 21 kap ABL måste således beaktas att värdeöverföringsförbudet 

under vissa förutsättningar omfattar ett bolags lån till den förbjudna kretsen eller annan. 

För detta krävs enligt Nerep att lånet kan jämställas med en värdeöverföring, att lånet har 

getts utan beaktande av försiktighetsregeln och att lånet inkräktar på bolagets bundna ka-

pital.74 I NJA 1951 s 6 fastslogs att lån som lämnas till insolventa aktieägare är att betrakta 

som otillåten vinstutdelning, när lånet belastar bolagets bundna kapital.75 Med hänvisning 

till ovan nämnda rättsfall anser Nerep att ett lån från ett bolag anses vara vederlagsfritt 

om låntagaren i själva låneögonblicket har bristande betalningsförmåga.76  

En skillnad mellan hur värdeöverförings- och låneförbudet är utformade är att det senare 

inte tar hänsyn till bolagets ekonomiska ställning vid tillfället då lånet gavs. Vidare tas 

                                                           
71 SOU 1971:15 s 322 ff. 
72 Lindskog, Aktiebolagslagen 12e och 13e kap – Kapitalskydd och likvidation, s 159. 
73 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 58. 
74 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 90. 
75 Jfr. prop 1973:93 s 58. 
76 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 90. 
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ingen hänsyn till gäldenärens ekonomi, utöver att detta kan vara en faktor som talar för 

att lånet istället ska betraktas som en otillåten vinstutdelning. Ett lån till någon inom den 

förbjudna kretsen är således alltid förbjudet, till skillnad från en värdeöverföring vars 

lovlighet enligt 17 kap 3 § ABL avgörs av om det finns täckning för det bundna kapitalet. 

Det kan ifrågasättas om borgenärernas skydd verkligen träds för när om ett bolag utger 

ett lån som ryms inom det fria kapitalet och om bolagets fordran mot en betalningsduglig 

aktieägare innebär en mindre trygghet för borgenärerna än någon annan fordran som bo-

laget har mot någon.77 Aktiebolagskommittén har framhållit att lån från ett bolag är en 

transaktion som ur borgenärernas synvinkel kan beaktas på samma sätt som vinstutdel-

ning eller andra typer av värdeöverföringar. Reglerna om lån bör ses som en del av ABLs 

kapitalskyddsregler och utformas med hänsyn härtill. Kommittén föreslog därför att lå-

neförbudet tas bort och istället ersätts med en reglering som tillåter lån i samma utsträck-

ning som värdeöverföringar, det vill säga att förutsättningarna för att lån får ges skulle 

vara att det inte inkräktar på det bundna kapitalet och att det är förenligt med försiktig-

hetsprincipen.78 Förslaget ledde emellertid inte till någon ändring avseende låneförbudet. 

 

3.7 Sammanfattning 

Vinstutdelning utgör en av ABLs legala värdeöverföringsformer och beslutas av bolags-

stämman. Den viktigaste borgenärsskyddsregeln vid vinstutdelning är 17 kap 3 § ABL, 

som fastslår att en utdelning endast får ske så länge den inte inkräktar på bolagets bundna 

kapital utifrån vad som framgår i senast fastställda balansräkning. Utöver detta ska utdel-

ningen enligt bestämmelsen även vara förenlig med försiktighetsprincipen. Av ABL 

framgår att formenlig vinstutdelning och efterutdelning utgör legala vinstutdelningsfor-

mer. Vanligtvis sker utbetalning av utdelningen i samband med bolagsstämmobeslutet, 

men enligt 18 kap 13 § ABL kan utbetalningen ske senare. Tidpunkten för bedömningen 

om en vinstutdelnings förenlighet med ABL bör göras mot förhållandena som förelåg vid 

beslutstillfället. En olovlig vinstutdelning ska återbäras av den som mottagit utdelningen 

och ibland kan även de som medverkat till beslutet bli bristtäckningsskyldiga. Olovliga 

vinstutdelningar torde enligt den aktiebolagsrättsliga doktrinen kunna läkas, om medel 

                                                           
77 Jfr prop 1973:93 s 59. 
78 SOU 2009:34, s 244 ff. 
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har upparbetats i bolaget så att utdelningen ryms inom det disponibla beloppet för utdel-

ning på nästkommande ordinarie bolagsstämma. Det torde även krävas att bolagsstäm-

man ratihaberar den tidigare olovliga vinstutdelningen. 

Värdeöverföringsreglerna har ett samband med låneförbudet på så vis att de senare reg-

lerna också avser att förhindra att bolagets förmögenhet frånhänds borgenärerna. I 21 kap 

ABL framgår att det föreligger ett strikt låneförbud mot bolagets aktörer och dess närstå-

ende. Ett lån kan komma att behandlas som en vinstutdelning om lånet inkräktar på bola-

gets bundna kapital och mottagaren av lånet vid betalningstillfället saknade betalnings-

förmåga. Borgenärsskyddsbestämmelsen i 17 kap 3 § ABL kan därför även bli relevant 

för lån från ett bolag. Vid överträdelse av låneförbudet föreligger återbäringsskyldighet 

och förbudet är även straffsanktionerat.  
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4 Vinstutdelningsformer utanför ABL 

4.1 Inledning 

Avsnittet behandlar vinstutdelningsformer som inte går att inpassa under ABLs förfa-

rande om vinstutdelning. Dessa former utgörs av förskottsutdelning, anteciperad vinstut-

delning och en form som jag benämner som villkorad anteciperad vinstutdelning. Avsnit-

tet är tänkt att definiera ovanstående utdelningsformer, eftersom samtliga saknar legalde-

finitioner. Definitionerna är en förutsättning för en fortsatt analys kring utdelningsfor-

merna. Även beslutsordningen för ovanstående utdelningsformer behandlas. 

 

4.2 Förskottsutdelning 

Förskottsutdelning behandlas inte uttryckligen i ABL och saknar således en legaldefinit-

ion. Vinstutdelningsformen har dock behandlats rikligt i förarbetena och den aktiebolags-

rättsliga doktrinen. Enligt Andersson föreligger en förskottsutdelning när utbetalningen 

sker efter att ett nytt räkenskapsår har börjat löpa, men innan den ordinarie bolagsstäm-

man avseende föregående år har hållits där balansräkningen fastställs. Han anser att en 

sådan definition av begreppet är systematiskt riktig, eftersom det rör sig om en vinst av-

seende ett förflutet räkenskapsår som ännu inte har upptagits i en fastställd balansräkning 

och som den ordinarie bolagsstämman inte har fattat beslut om.79  

Förarbetena beskriver förskottsutdelning, precis som Andersson, som en utdelning som 

tar i anspråk överskott från ett avslutat räkenskapsår innan det föreligger en fastställd 

balansräkning.80 Nerep anser att det enda som med säkerhet kan sägas om förskottsutdel-

ning är att en sådan överskrider vad som är tillgängligt för utdelning enligt fastställd ba-

lansräkning för det senaste räkenskapsåret.81 Han beskriver förhållandet mellan efterut-

delning och förskottsutdelning som att när efterutdelningen blir större än vad fastställd 

                                                           
79 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 573 ff. 
80 Prop 2004/05:85 s 754, jfr SOU 2001:1 s 358. 
81 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s 414. 



31 

 

balansräkning medger i form av disponibla vinstmedel och med iakttagande av försiktig-

hetsprincipen ska diskrepansen utgöra en förskottsutdelning, om denna tar sikte på inne-

varande räkenskapsårs latenta vinst.82  

Enligt EU-rätten får förskottsutdelning utbetalas under vissa förutsättningar. Artikel 17.5 

i den omarbetade versionen av det andra bolagsdirektivet stadgar förutsättningarna för att 

förskottsutdelning får ske. Dessa är att förskottsutdelning regleras i nationell rätt, utgår 

från ett upprättat delårsbokslut och inte överstiger den vinst som har uppkommit efter det 

senaste räkenskapsår för vilket årsbokslut har upprättats, med tillägg för balanserad vinst 

och belopp från reserver som får användas för detta ändamål samt med avdrag för balan-

serad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning ska föras över till reserver. 

I förarbetena framgår uttryckligen att förskottsutdelning inte är förenlig med ABL ef-

tersom en sådan saknar grund i en fastställd balansräkning och således strider mot borge-

närsskyddsbestämmelsen i 17 kap 3 § ABL. Det framhålls att förskottsutdelning är före-

nad med stor osäkerhet, då det förväntade utrymmet för värdeöverföringar bedöms utan 

underlag. Detta innebär att beslut om värdeöverföringar riskerar att fattas på lösare grun-

der än vad som är önskvärt.83 I arbetet med ABL framhöll remissinstansen Riksskatte-

verket att det vore önskvärt med ett uttryckligt förbud mot förskottsutdelning i ABL. Re-

geringen ansåg emellertid att något behov av ett sådant uttryckligt förbud inte fanns, ef-

tersom det framgår av lagtexten att det inte är tillåtet att betala ut vinst avseende räken-

skapsår för vilket en balansräkning ännu inte har fastställts.84 I samband med implemen-

teringen av det andra bolagsdirektivet framhölls att en allmän regel i svensk rätt är att ett 

belopp blir fritt kapital och således utdelningsbart först sedan det redovisats och fastställts 

i en balansräkning. Aktiebolagsrättskommittén ansåg därför att bolagsdirektivets artikel 

om förskottsutdelning inte var intressant för svensk del, eftersom en sådan typ av utdel-

ning inte är förenlig med svensk rätt.85  

Förskottsutdelning har ansetts oförenlig med svensk aktiebolagsrättslig lagstiftning sedan 

1944 års aktiebolagslag infördes.86 Andersson hävdar emellertid att visst stöd för för-

                                                           
82 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 229. 
83 Prop 2004/05:85 s 402. 
84 Prop 2004/05:85 s 402 f. 
85 SOU 1992:83 s 264. 
86 SOU 1941:9 s 282 och prop 1975:103 s 479 
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skottsutdelning finns i ett betänkande till 1944 års lag. I betänkandet framgår att om sty-

relsen efter bemyndigande från stämman verkställer en utbetalning under den senare de-

len av ett räkenskapsår så att den är att beteckna som en förskottsutdelning och anses 

utgöra del av vinstutdelning för nästkommande räkenskapsår, kan detta belopp sedan av-

räknas vid beslut om vinstutdelning för nästkommande år. En sådan förskottsutdelning 

får inte ske om det inte enligt senast fastställda balansräkning finns vinstmedel och rörel-

sen fortfarande är vinstgivande. Skulle nästa balansräkning dock uppvisa förlust uppkom-

mer återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar.87 Enligt min mening har ovanstå-

ende förarbetsuttalande stora likheter med läkning som har behandlats ovan under avsnitt 

3.3.4 och bör därför istället kunna utgöra stöd för att läkning torde vara förenligt med 

ABL. 

 

4.3 Anteciperad vinstutdelning 

Till skillnad från förskottsutdelning har anteciperad vinstutdelning varken getts något 

större utrymme i förarbetena eller den aktiebolagsrättsliga doktrinen. Av begreppet kan 

utläsas att det rör sig om en utdelning som grundar sig på en förväntad vinst. Det får 

således antas att anteciperad vinstutdelning utbetalas med grund i en vinst som inte ännu 

är en del av bolagets förmögenhet. Andersson beskriver begreppet på liknande sätt. Han 

anser att anteciperad vinstutdelning grundas på en ännu orealiserad vinst som bolaget tror 

kommer realiseras under det löpande räkenskapsåret. Han anser emellertid att anteciperad 

vinstutdelning inte existerar som utdelningskategori enligt svensk gällande rätt. Disposit-

ioner som tar i anspråk bolagsförmögenhet och som betecknas anteciperad vinstutdelning 

måste istället behandlas som antingen förskottsutdelning eller efterutdelning.88 I förarbe-

tena framgår, trots avsaknaden av en definition av begreppet, att anteciperad vinstutdel-

ning inte är tillåtet.89 

En svårighet med att behandla anteciperad vinstutdelning är att begreppen förskottsutdel-

ning och anteciperad vinstutdelning ofta behandlas som samma form av utdelning. Nerep 

framhåller exempelvis att förskottsutdelning grundar sig på förväntningar om den vinst 

                                                           
87 SOU 1941:9 s 282 not 1. 
88 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag -– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 573 

ff. 
89 Prop 2004/05:85 s 403. 
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som verksamheten under det räkenskapsår under vilket utdelningen äger rum slutligen 

ska medföra. Nerep framhåller vidare att förskottsutdelning även kan avse en anteciperad 

vinst och tar således inte i anspråk disponibla medel utan har sin grund i vinstmedel som 

förväntas upparbetas i verksamheten innevarande räkenskapsår alternativt nästföljande 

räkenskapsår.90 Utifrån Anderssons definition av begreppet framstår det snarare som att 

Nerep beskriver en anteciperad vinstutdelning.  

Vidare hänvisas i förarbetena avseende anteciperad vinstutdelning till artikel 15.291 i det 

andra bolagsdirektivet. Regeringen framhöll att det krävs att särskilda bestämmelser in-

förs för att anteciperad vinstutdelning ska kunna ske i överensstämmelse med EU-rät-

ten.92 Ovan nämnda artikel reglerar emellertid förskottsutdelning och inte uttryckligen 

anteciperad vinstutdelning. Detta talar för att regeringen anser att anteciperad vinstutdel-

ning utgör en form av förskottsutdelning. I samma stycke framgår emellertid att rege-

ringen anser att begreppen utgör två skilda former av utdelning, då det framhålls att för 

anteciperad vinstutdelning ska samma sak gälla som för förskottsutdelning.93  

I avsaknad av en legaldefinition av begreppet anteciperad vinstutdelning samt den föga 

vägledning som ges i förarbetena instämmer jag i Anderssons uppfattning om att anteci-

perad vinstutdelning får behandlas som en förskottsutdelning eller efterutdelning. Frågan 

är således vilken av dessa utdelningsformer som begreppet bäst kan inpassas under. En 

anteciperad vinstutdelning torde definieras som en utdelning som sker under det löpande 

räkenskapsåret, utan förankring i den fastställda balansräkningen från föregående räken-

skapsår och som grundas på en förväntad vinst som ännu inte har realiserats. Utifrån or-

dalydelsen i 17 kap 3 § ABL framgår att beräkningen kring om det bundna kapitalet är 

intakt efter en utdelning ska grunda sig på senast fastställda balansräkning. Såsom re-

dogjorts för i avsnitt 3.3.2 har efterutdelning sin grund i en fastställd balansräkning och 

får därför anses förenlig med ABL. Det är således tydligt att anteciperad vinstutdelning 

inte kan behandlas som efterutdelning, eftersom det i förarbetena framgår att anteciperad 

vinstutdelning inte är förenlig med ABL. Frågan är då om anteciperad vinstutdelning 

istället bör behandlas som en form av förskottsutdelning.  

                                                           
90 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s 414. 
91 Artikel 17.5 i den omarbetade versionen av direktivet från 2012. 
92 Prop 2004/05:85 s 403. 
93 Prop 2004/05:85 s 403. 
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Den största skillnaden mellan förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning är att för-

skottsutdelning grundar sig på en latent vinst som redan är en del av bolagets förmögenhet 

medan anteciperad vinstutdelning grundar sig på en förväntad vinst som inte ännu är en 

del av bolagsförmögenheten. En stor likhet är emellertid att ingen av utdelningsformerna 

kan inpassas under utdelningsförfarandet i 17 kap 3 § ABL, eftersom de saknar grund i 

en fastställd balansräkning. Sådana vinstutdelningsformer kan således inte behandlas ut-

ifrån ABLs uppställda krav och båda kan hävdas utgöra en osäkerhet för borgenärerna. 

Förskottsutdelning är den form av vinstutdelning som är mest lik anteciperad vinstutdel-

ning i förfarandet. Det framstår därför mest rimligt att anteciperad vinstutdelning behand-

las som en form av förskottsutdelning. Bedömningen kring om en anteciperad vinstutdel-

ning överensstämmer med borgenärsskyddet, framförallt försiktighetsprincipen, bör 

emellertid vara mer sträng än vid en vanlig förskottsutdelning, eftersom det rör sig om en 

vinst som ännu inte är realiserad, vilket ger upphov till ytterligare osäkerhet för borgenä-

rerna. 

 

4.3.1 Villkorad anteciperad vinstutdelning 

Anteciperad vinstutdelning utmärks av att grunden för utdelningen är en vinst som ännu 

inte är realiserad. Det framstår således som att utgångspunkten är att anteciperad vinstut-

delning alltid utbetalas innan vinsten har realiserats. Det kan enligt min mening tänkas att 

det i beslutet för anteciperad vinstutdelning uppställs ett krav på att vinsten måste reali-

seras innan vinstutdelningen kan utbetalas. I 18 kap 3 § ABL framgår att det i beslutet för 

en vinstutdelning ska framgå när utbetalningen ska ske. Vidare framgår av 18 kap 13 § 

ABL att stämman har rätt att besluta om när utbetalning av vinstutdelningen ska ske. I 

förarbetena framgår att utbetalningen får ske senast sista dagen före nästkommande ordi-

narie bolagsstämma.94 Utöver denna begränsning kan utbetalning av vinstutdelningen ske 

närhelst. En villkorad anteciperad vinstutdelning får således anses förenlig med ABLs 

formella regler. Följderna av en villkorad anteciperad vinstutdelning blir att aktieägarna 

får en latent fordran mot bolaget, vilken bortfaller om vinsten aldrig realiseras. Det är 

emellertid svårt att inpassa en villkorad anteciperad vinstutdelning under regleringen i 17 

                                                           
94 Prop 1975:103 s 479 och prop 2004/05:85 s 404. 
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kap 3 § ABL, eftersom beslutet saknar förankring i en fastställd balansräkning och där-

med ger upphov till samma osäkerhet för borgenärerna som vid förskottsutdelning och 

vanlig anteciperad vinstutdelning. 

 

4.4 Beslut om förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning 

Att utdelning numera inte bara kan beslutas av den ordinarie bolagsstämman framgår av 

17 kap 4 § ABL. Paragrafen stadgar att efterutdelning kan beslutas på en extra bolags-

stämma. Av bestämmelserna i 17 kap ABL kan slutsatsen dras att samtliga beslut om 

vinstutdelning måste fattas på en bolagsstämma, oavsett om det sker på en extra eller 

ordinarie stämma. Det kan därför hävdas att det även för förskottsutdelning och antecipe-

rad vinstutdelning torde krävas ett bolagsstämmobeslut om utdelningen. Ett sådant beslut 

torde vanligtvis fattas på en extra bolagsstämma.  

Att Sverige har valt att inte implementera EU-rättens reglering om förskottsutdelning in-

nebär att det inte föreligger ett krav på att ett delårsbokslut upprättas vid beslut om för-

skottsutdelning. Vid beslut om förskottsutdelning eller anteciperad vinstutdelning på en 

extra bolagsstämma kommer utdelningens lovlighet inte kunna bedömas eftersom det 

saknas en fastställd balansräkning för det aktuella räkenskapsåret. Inte heller torde det 

finnas ett upprättat delårsbokslut, eftersom detta inte är ett krav i svensk rätt. Utdelningen 

kommer således ha samma beslutsform som efterutdelning, med den materiella skillnaden 

att förskottsutdelning går utöver vad som är tillgängligt för utdelning enligt senast fast-

ställda balansräkning för det senaste räkenskapsåret.95 

Ett annat alternativ skulle vara att beslut om förskottsutdelning och anteciperad vinstut-

delning kan fattas av aktieägarna utan att ett formellt bolagsstämmobeslut föreligger eller 

att beslutet kan fattas av styrelsen. Ett krav bör då vara att beslutet sedan ratihaberas på 

nästkommande ordinarie bolagsstämma. Eftersom det är först vid nästkommande ordina-

rie bolagsstämma som en fastställd balansräkning föreligger är det först då en bedömning 

kan göras om det utdelade beloppet ryms inom det disponibla beloppet för utdelning för 

året som vinsten i fråga är hänförlig till, det vill säga föregående räkenskapsår. Det synes 

                                                           
95 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s 414. 
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som att Nerep och Samuelsson är av denna uppfattning.96 En sådan form av beslutsfat-

tande har stora likheter med läkning som har behandlats ovan under avsnitt 3.2.5, vilket 

förespråkas av flertalet inom den aktiebolagsrättsliga doktrinen. Sett till hur vinstutdel-

ningsförfarandet och borgenärsskyddet är formulerat i 17 kap 3 § ABL och den breda 

enigheten i doktrin torde enligt min mening alternativet som liknar läkning vara att före-

dra som beslutsform. 

 

4.5 Sammanfattning 

Definitionen av förskottsutdelning är en utdelning som utbetalas efter att ett nytt räken-

skapsår har börjat löpa, men innan den ordinarie bolagsstämman avseende föregående år 

har hållits där balansräkningen fastställs. Definitionen av anteciperad vinstutdelning är en 

utdelning som grundas på en ännu orealiserad vinst, som bolaget tror kommer realiseras 

under det löpande räkenskapsåret. I likhet med förskottsutdelning utbetalas anteciperad 

vinstutdelning under det löpande räkenskapsåret. Enligt min mening bör det även kunna 

tänkas att villkorad anteciperad vinstutdelning kan förekomma. En sådan utdelning bör 

definieras som en anteciperad vinstutdelning, med ett krav på att vinsten realiseras innan 

utbetalning av utdelningen kan ske. Anteciperad vinstutdelning bör enligt min mening 

behandlas som förskottsutdelning. Främst eftersom båda utdelningsformerna saknar 

grund i en fastställd balansräkning. Det bör emellertid krävas en strängare bedömning 

avseende om en anteciperad vinstutdelning är förenlig med borgenärsskyddet, framförallt 

försiktighetsprincipen, eftersom det rör sig om vinst som ännu inte är realiserad.  

Eftersom förskottsutdelning inte kan inpassas under ABLs vinstutdelningsregler är det 

oklart hur beslut bör fattas kring sådana utdelningar. Jag anser att det finns två alternativa 

lösningar. Bolagsstämman kan besluta om förskottsutdelning på en extra bolagsstämma. 

Beslutet skulle då fattas utan underlag. Det andra alternativet är att beslutet fattas av ak-

tieägarna utan ett formellt bolagsstämmobeslut eller av styrelsen. Beslutet bör i så fall 

sedan ratihaberas på nästföljande ordinarie bolagsstämma i samband med att balansräk-

ningen avseende det aktuella räkenskapsåret fastställs. Enligt min mening är det sista al-

ternativet att föredra, eftersom detta i störst utsträckning tillgodoser borgenärsskyddet. 

                                                           
96 Jfr Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 400. 
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5 Balansräkningens centrala roll vid 

vinstutdelning 

5.1 Inledning 

Avsnittet behandlar förhållandet mellan bolagets redovisning och vinstutdelningsreg-

lerna. Vid vinstutdelning intar balansräkningen en central roll och det är därför viktigt att 

utreda samspelet mellan balansräkning och vinstutdelning. Eftersom 17 kap 3 § ABL av-

ser att skydda borgenärerna behandlas primärt vilken roll balansräkningen har för borge-

närerna. Här ska även nämnas något kring om det borttagna kravet på revisionsplikten 

har påverkat den funktion som vinstutdelningsreglernas förankring har i balansräkningen. 

Avslutningsvis redogörs för i vilken utsträckning tillgångar kan redovisas till verkligt 

värde och redovisning av orealiserad vinst. Sådan redovisning har tidigare varit otillåten 

i svensk rätt, men efter påverkan av EU-rätten har detta numera förändrats. Slutsatserna i 

detta avsnitt är framförallt viktiga för analysen i nästföljande avsnitt om hur förskottsut-

delning och anteciperad vinstutdelning förhåller sig till dagens reglering. 

 

5.2 Bolagets redovisning 

5.2.1 Årsredovisning 

Aktiebolag ska enligt 6 kap 1 § BfL avsluta sin bokföring för varje räkenskapsår i en 

årsredovisning. Behovet av en årsredovisning utgörs främst av att bolagets befintliga och 

framtida intressenter ska kunna fatta välgrundade beslut om hur de ska agera mot bola-

get.97 Eftersom bolaget är medvetet om att dess intressenter ofta grundar sina beslut på 

vad som framkommer i årsredovisningen måste innehållet i denna regleras så att inform-

ationen inte kan förvrängas till bolagets favör. 6 kap 2 § BfL uppställer därför ett krav på 

att årsredovisningen upprättas i enlighet med ÅRLs bestämmelser och att årsredovis-

ningen offentliggörs, vilket enligt 8 kap 1 och 3 §§ ÅRL sker genom insändande till Bo-

lagsverket. I 2 kap 2 och 3 §§ ÅRL framgår att årsredovisningen ska upprättas i enlighet 

                                                           
97 Jfr Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 224 f. 
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med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. En 

central redovisningsprincip är att posterna i årsredovisningen ska värderas med iaktta-

gande av rimlig försiktighet, vilket framgår av 2 kap 4 § 1 st 3 p ÅRL.  

Av 8 kap 4 och 29 §§ ABL framgår att ansvaret för att årsredovisningen upprättas i en-

lighet med tillämplig lag ligger på bolagets styrelse och verkställande direktör. Det är 

således bolagets styrelse och verkställande direktör som är ansvariga för eventuellt fel-

aktiga tillämpningar av gällande redovisningsrättsliga regler och de brister som detta kan 

medföra i årsredovisningen.  

 

5.2.2 Balansräkning och värdering av tillgångar 

En av de rapporter som ska ingå i årsredovisningen är enligt 2 kap 1 § 1 st 1 p ÅRL en 

balansräkning. Balansräkningens funktion är att visa bolagets finansiella ställning och 

dess förmåga att hantera de ekonomiska resurser som bolaget kontrollerar. Sådan inform-

ation har betydelse för bedömningen av bolagets förmåga att generera vinst i framtiden, 

vilken är betydelsefull för bolagets intressenter.98 Balansräkningen ska enligt 3 kap 1 § 

ÅRL innehålla en redovisning av bolagets tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapi-

tal. Generellt kan en tillgång definieras som något som förväntas ge ekonomiska fördelar. 

En tillgång kan tillfalla ett bolag genom avyttring eller i form av kassamedel som beräk-

nas inkomma i framtiden. En skuld är ett åtagande som förväntas infrias genom att bolaget 

lämnar ifrån sig resurser i form av ekonomiska fördelar.99 I ett privat aktiebolag ska till-

gångar och skulder värderas utifrån de regler som uppställs i ÅRL och annan komplette-

rande normgivning från olika organ. Framträdande regelverk på området är BFNs all-

männa råd som utgör god redovisningssed.100 

Utöver den centrala redovisningsprincipen att årsredovisningen ska upprättas med iaktta-

gande av rimlig försiktighet gäller principen att balansräkningens poster ska värderas var 

för sig.101 Ett bolags tillgångar delas upp i två kategorier, vilka utgörs av anläggningstill-

gångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar ska enligt 4 kap 9 § ÅRL upptas 

                                                           
98 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 89. 
99 Thorell, JT nr 2 2005/06, Redovisningen som grund för vinstutdelning, s 368. 
100 Jfr 8 kap 1 § BfL. 
101 Andersson, Johansson och Skog, Aktiebolagslagen – en kommentar, del II kap 11-22, 18:12. 
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till det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anlägg-

ningstillgångar ska enligt 4 kap 3 § ÅRL upptas till anskaffningsvärdet. Anläggningstill-

gångar kan emellertid skrivas upp om de har ett tillförlitligt och bestående värde som 

väsentligt överstiger bokfört värde. Detta framgår av 4 kap 6 § ÅRL. Värdet redovisas i 

en uppskrivningsfond som ingår i bundet kapital. Efter påverkan av EU-rätten får anlägg-

ningstillgångar i form av finansiella instrument numera i enlighet med 4 kap 14 a § ÅRL 

värderas till verkligt värde i privata bolag. Vad som utgör ett finansiellt instrument fram-

går av 1 kap 4 § 1 st 1-5 p LVM. Om tillgångar har värderats till verkligt värde ska enligt 

18 kap 4 § ABL styrelsen i sitt yttrande ange hur stor del av det egna kapitalet som beror 

på en sådan värdering. Värdering till verkligt värde innebär att den aktiebolagsrättsliga 

principen att det inte är tillåtet att dela ut intjänad, orealiserad vinst numera inte längre 

gäller för finansiella instrument.102 

Inom redovisningsområdet finns diverse olika regelverk och principer som ett bolag kan 

använda sig av i sin redovisning. Utöver ÅRL finns avseende privata aktiebolag bland 

annat K2-regelverket, som främst är avsett för redovisningen i små privata aktiebolag och 

K3-regelverket, som utgör huvudregelverket för redovisningen i främst aktiebolag.103 I 

förarbetena framgår att det är av stor betydelse vilka redovisningsprinciper bolaget har 

tillämpat. Det ska därför framgå i balansräkningen vilka principer som har använts vid 

värderingen av bolagets tillgångar och skulder. Rekommendationer på redovisningsom-

rådet ger ofta relativt stort utrymme för egna tolkningar. Hänsyn ska därför även tas till 

hur bolaget har tillämpat de regler som det anges att bolaget har följt.104 Vilka belopp 

som redovisas som fritt och bundet kapital i balansräkningen blir således beroende av 

vilka redovisningsprinciper bolaget har tillämpat, eftersom dessa styr hur tillgångar och 

skulder värderas.105  

 

                                                           
102 Jfr SOU 1941:9 s 384 och prop 1975:103 s 443. 
103 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, s 32. 
104 Prop 2004/05:85 s 377 och s 753. 
105 Westermark, EUs redovisningsstandard – en introduktion till IAS/IFRS, s 66 ff. 
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5.3 Vinstutdelningsreglernas förankring i balansräkningen 

Vid vinstutdelning har balansräkningen en central roll, då det främst är det som framkom-

mer i balansräkningen som avgör en vinstutdelnings förenlighet med ABL. Vinstutdel-

ningsreglernas förankring i bolagets redovisning är inte helt oproblematisk. Ett sådant 

samspel innebär bland annat att utrymmet för vinstutdelning blir beroende av hur bolagets 

tillgångar ska värderas enligt gällande redovisningsrättsliga regler.106 Vidare kan hävdas 

att redovisningen inte alltid ger en fullständigt rättvisande bild för borgenärerna av bola-

gets verkliga förmögenhet. Ett exempel är att anläggningstillgångar i privata bolag enligt 

4 kap 3 § ÅRL ska upptas till anskaffningsvärdet i balansräkningen. Om ett bolag har en 

anläggningstillgång i form av en fastighet som anskaffades för flera år sedan kan denna 

vid en försäljning senare komma att ha ett högre värde än när den anskaffades. Detta 

innebär att bolagets verkliga förmögenhet kan vara större än vad som framgår i balans-

räkningen.  

Om en anläggningstillgång har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt övers-

tiger bokfört värde kan värdeskillnaden dock redovisas i en uppskrivningsfond. Uppskriv-

ningsfonden redovisas mot bundet kapital och kan således inte delas ut. Det uppskrivna 

värdet får enligt 4 kap 7 § ÅRL användas till fond- eller nyemission för att öka bolagets 

aktiekapital eller för att täcka förlust enligt fastställd balansräkning när förlusten inte kan 

täckas av fritt eget kapital. Det uppskrivna beloppet kan inte bli föremål för utdelning till 

aktieägarna. Det kan således hävdas att en uppskrivning gynnar borgenärer på så vis att 

uppskrivningen informerar dem om tillgångens ”egentliga värde”. Det gynnar även bor-

genärerna att det uppskrivna beloppet måste hållas kvar i bolaget, eftersom det därmed 

kan fungera som en slags reserv för bolaget om verksamheten skulle gå dåligt.107 Upp-

skrivning av en anläggningstillgång är emellertid frivillig, vilket innebär att värdets syn-

lighet för borgenärerna blir beroende av aktieägarnas vilja att skriva upp tillgången.  

Andersson framför kritik mot att det aktiebolagsrättsliga borgenärsskyddet är uppbyggt 

kring bolagets balansräkning. Han menar att en balansräkning som är fastställd för före-

gående räkenskapsår i många hänseenden grundar sig på historiska värden rörande bola-

gets förmögenhetsställning. Sådana historiska värden ger inte någon säker bild av bola-

gets ekonomiska ställning vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om vinstutdelning 

                                                           
106 Jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 89. 
107 Se bl a prop 1975:103 s 259. 
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och kan till och med vara direkt felaktiga i låg- eller högkonjunktur. Bolagets borgenärer 

kan således inte vara säkra på att de värden som är upptagna i den senast fastställda ba-

lansräkningen motsvarar de vid tidpunkten verkliga ekonomiska förhållandena i bola-

get.108  

Såsom framgått ovan ger balansräkningen inte nödvändigtvis alltid svar på vad som är 

företagets ”verkliga ekonomiska ställning”.109 Det kan därför hävdas vara missvisande 

att lägga det bokförda värdet på vinster och skulder till grund för en bedömning om ett 

bolags ekonomiska ställning, eftersom bolaget vid realisering av tillgångar kan komma 

att få en större förmögenhet än den som framgår av balansräkningen. Detta innebär att 

det kan finnas ett större utrymme för vinstutdelning än vad som framgår i balansräk-

ningen. Vidare kan borgenärernas möjlighet att få betalt för sina fordringar vara större än 

vad som framgår på grund av ”dolda värden”. Det senare behandlas i förarbetena där det 

uttalas att bolagets soliditet som räknas fram genom uppgifter i redovisningen inte ensamt 

är avgörande. Avgörande för ett bolags förmåga att hantera risker är istället bolagets verk-

liga ekonomiska ställning, dvs. efter beaktande av dolda och obeskattade reserver.110 

Thorell anser att eftersom begreppet dolda reserver inte längre används kan det antas att 

regeringen menar att skillnaden mellan tillgångars bokförda värde och marknadsvärde 

också ingår i bolagets verkliga förmögenhet. Han tillägger emellertid att ett sådant långt-

gående uttalande hade behövt vara tydligare och uttalandet kan därför inte läggas till 

grund för någon slutsats.111 

 

5.3.1 Det borttagna kravet på revisionsplikt 

Såsom framgått ovan framför Andersson kritik mot ett borgenärsskydd som är förankrat 

i bolagets bokföring. Han anser bland annat att ett sådant system innebär att kvalitén på 

borgenärsskyddet blir beroende av bolagets redovisning.112 Enligt min mening får An-

derssons kritik mot kapitalsystemet en ytterligare dimension genom det borttagna kravet 

på revisionsplikt, vilket skedde år 2010. I 9 kap 1 § ABL stadgas att huvudregeln är att 

                                                           
108 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag– en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 139 

och Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 59 
109 Thorell, JT nr 2 2005/06, Redovisning som grund för vinstutdelning, s 394. 
110 Prop 2004/05:85 s 752, jfr prop 1975:103 s 77. 
111 Thorell, JT nr 2 2005/06, Redovisning som grund för vinstutdelning, s 387. 
112 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 59. 
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ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av paragrafen. För ett privat 

aktiebolag får det i bolagsordningen anges att bolaget inte ska ha någon revisor, om bo-

laget inte uppfyller mer än ett av de uppställda kraven i bestämmelsen. Bestämmelsens 

gränsvärden innebar vid tidpunkten för lagstiftningen att 72 % av samtliga svenska aktie-

bolag numera kan välja att inte utse en revisor.113  

Revisorns uppgift är att oberoende granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska enligt 9 kap 

3 § ABL vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. För bolagets 

borgenärer finns ett intresse av en ändamålsenlig kontroll av att bolaget förvaltas på ett 

lagenligt sätt. Revisionen ger vissa garantier för att bolagets redovisning avspeglar bola-

gets ställning och resultat på ett korrekt sätt.114 Borttagandet av revisionsplikten kan tän-

kas innebära en ökning av både medvetna och omedvetna fel i bolagens räkenskaper. Det 

får antas att en redovisning som granskas av en revisor får högre kvalité, vilket är till 

förmån för borgenärerna. Vid vinstutdelning får detta betydelse genom att borgenärerna 

i större utsträckning kan vara säkra på att den balansräkning som utdelningen utgår ifrån 

avspeglar bolagets reella förhållanden.115  

En korrekt upprättad balansräkning ger visserligen information om hur bolaget har för-

valtat sina tillgångar och bedrivit sin verksamhet fram till balansdagen. Informationen är 

till förmån för borgenärerna, eftersom de utifrån detta kan skapa sig en uppfattning om 

hur bolagets framtidsutsikter ser ut. Det krävs dock att balansräkningen är korrekt upp-

rättad. Mot bakgrund av Anderssons kritik ovan kan det hävdas att borttagandet av revis-

ionsplikten kan leda till att borgenärsskyddet blir av sämre kvalité vid vinstutdelning från 

bolag utan revisor. Mot detta kan emellertid framhållas att enbart det faktum att ett bolags 

redovisning granskas av en revisor inte är en garanti för borgenärerna att det som fram-

kommer i balansräkningen är korrekt.  

Nämnas bör att om styrelsen medvetet upprättar en felaktig balansräkning kan detta ut-

göra grund för borgenärerna att rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen i enlighet med 29 

kap 1 § ABL. Detta kräver emellertid att styrelsen har agerat uppsåtligen eller oaktsamt. 

Detsamma gäller om aktieägarna fastställer den felaktiga balansräkningen med vetskap 

om att den är felaktig. Enligt 29 kap 3 § ABL kan aktieägarna då bli skadeståndsskyldiga 

                                                           
113 Moberg, Valentin och Åkersten – Bolagsrevisorn, s 69. 
114 Prop 2009/10:204 s 57 ff. 
115 Prop 2009/10:204 s 65 f. 
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om de agerat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet. Skadeståndsregleringen i ABL upp-

ställer dock inget skydd för borgenärerna när balansräkningen upprättats felaktigt på 

grund av okunskap. 

 

5.4 Utgör kravet på en fastställd balansräkning en tvingande  

borgenärsskyddsregel? 

I den aktiebolagsrättsliga doktrinen råder en viss oenighet om kravet på en fastställd ba-

lansräkning utgör en materiellt tvingande reglering. Nerep och Samuelsson hävdar att det 

måste anses oklart om kravet på en fastställd balansräkning ska ses som en tvingande 

bestämmelse. De anser att mycket talar för att hänvisningen i 17 kap 3 § ABL till en 

fastställd balansräkning ska ses som en formföreskrift, vilken kan frångås med samtliga 

aktieägares samtycke. Frånvaron av en fastställd balansräkning blir bara problematisk om 

det av en i efterhand upprättad balansräkning, efter iakttagande av försiktighetsprincipen, 

framkommer att vinstutdelningen överstiger vad som hade varit möjligt att dela ut om en 

fastställd balansräkning hade förelegat. Om det istället framkommer att vinstutdelningen 

hade varit lovlig, efter beaktande av vad som skulle ha varit möjligt att överföra om en 

korrekt fastställd balansräkning hade förelegat, torde utdelningen inte kunna angripas. 

Nerep och Samuelsson anser således att avsaknaden av en balansräkning inte i sig utgör 

grund för att bedöma vinstutdelningen som olovlig.116  

Nerep framhåller vidare att det egentliga borgenärsskyddet finns i kravet på att det finns 

täckning för det bundna kapitalet. Det viktiga ur ett borgenärsperspektiv är att det faktiskt 

finns täckning för det bundna kapitalet efter vinstutdelningen och inte att utdelningsbe-

slutet grundar sig på en fastställd balansräkning. Balansräkningens funktion är enbart att 

vara tillgänglig i syfte att grunda beräkningen av täckningen för det bundna kapitalet. En 

sådan beräkning kan göras även i efterhand genom en rekonstruering av beslutsunderlaget 

i fråga. Kravet på en fastställd balansräkning anses därmed enligt Nerep vara en formell 

regel som kan frångås om samtliga aktieägare är överens därom.117 

                                                           
116 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 226 f. 
117 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s 411 ff. 
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Andersson är av en annan uppfattning och anser att kravet på en fastställd balansräkning 

vid värdeöverföringar är absolut tvingande.118 Att en utdelning ska bedömas utifrån sen-

ast fastställda balansräkning grundas på ändamålet att skydda borgenärerna från att mer 

utdelas än vad som är tillåtet. Bestämmelsen utgör således en materiell regel som inte kan 

frångås ens med samtliga aktieägares samtycke.119 Andersson menar vidare att en vinstut-

delning som beslutats i avsaknad av en balansräkning eller på grundval av en felaktigt 

upprättad sådan är olovlig.120  

Lindskog är av samma uppfattning som Andersson och anser att en värdeöverföring alltid 

är otillåten om den strider mot de uppställda borgenärsskyddsreglerna om bundet kapital, 

vilket innefattar kravet på en fastställd balansräkning. Lindskog anser vidare att det råder 

en förbjuden tid från ett räkenskapsårs utgång till dess att balansräkningen har fastställts. 

Detta eftersom frånvaron av en fastställd balansräkning innebär att det inte kan göras 

någon laglighetsprövning avseende det utdelningsbara beloppet. Lindskog framhåller 

emellertid att den efterföljande balansräkningen inte bör styra giltigheten av vidtagna 

rättshandlingar, eftersom en sådan reglering skulle innebära en svårhanterlig osäkerhet. 

Förutsättning för återbäringsskyldighet skulle då endast kunna klarläggas på nästkom-

mande ordinarie bolagsstämma, vilken kan inträffa långt efter den vidtagna disposit-

ionen.121  

I förarbetena framhålls att ABLs regler om formerna för värdeöverföring från bolaget 

syftar till att garantera aktieägarna insyn och inflytande över kapitalanvändningen. Ef-

tersom dessa regler är uppställda primärt i aktieägarnas intresse kan de frångås med samt-

liga aktieägares samtycke. Tvärtom gäller ABLs regler avseende omfattningen av värde-

överföringar. Dessa skapar ett skydd för bolagets borgenärer och utgör därför tvingande 

regler som inte kan frångås ens med samtliga aktieägares samtycke.122 Vidare framgår att 

det inte är tillåtet att betala ut vinst avseende räkenskapsår för vilket någon årsredovisning 

ännu inte har fastställts.123 Detta innebär att innan den ordinarie bolagsstämman har be-

slutat att fastställa balansräkningen finns inga disponibla medel för vinstutdelning.124 

                                                           
118 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 546. 
119 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 186 f. 
120 Andersson, Om vinstutdelning från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 51 f. 
121 Lindskog, Aktiebolagslagen 12:e och 13:e kap – Kapitalskydd och likvidation, s 40 ff. 
122 SOU 1997:168 s 7. 
123 Prop 2004/05:85 s 749. 
124 Se bl a SOU 1941:9 s 281 och prop 1975:103 s 479. 
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En reglering som styr näringslivet måste vara flexibel och inte uppställa alltför betung-

ande formella regler. Införandet av regler i ABL som tillåter att beslut om vinstutdelning 

kan ske på annan bolagsstämma än den ordinarie tyder enligt min mening på att rege-

ringen anser att vinstutdelningsreglerna inte bör präglas av onödiga formella krav, så 

länge borgenärsskyddet iakttas. Att balansräkningen inte ensamt är avgörande för borge-

närsskyddet framgår av ett förarbetsuttalande där regeringen framhåller att det är angelä-

get för borgenärernas del att man vid prövningen av en värdeöverförings förenlighet med 

ABL beaktar även sådana omständigheter som inte kommer till uttryck i balansräk-

ningen.125 Även Thorell framhåller att ett bolags redovisning inte okritiskt bör läggas till 

grund för bedömningen av om utdelning kan ske.126  

Om kravet på en fastställd balansräkning utgör ett materiellt krav innebär det att en 

vinstutdelning som utbetalas utan att inkräkta på bolagets bundna kapital kan angripas 

enbart på grund av avsaknaden av en fastställd balansräkning. En sådan reglering kan 

framstå som en formell, opraktisk reglering som inte fyller någon funktion sett ur ett bor-

genärsskyddsperspektiv. En vinstutdelning som sker utan grund i fastställd balansräkning 

innebär inte i sig att borgenärsskyddet riskeras. Såsom Nerep framhåller kan en balans-

räkning rekonstrueras i efterhand och en laglighetsprövning utifrån 17 kap 3 § ABL skulle 

därför kunna göras ändå127, vilket innebär att borgenärernas skydd tillgodoses trots av-

saknaden av en fastställd balansräkning vid beslutstillfället. Balansräkningen utgör emel-

lertid ett viktigt verktyg för att säkerställa att mer kapital än vad som är tillåtet inte delas 

ut. En rekonstruktion av förhållandena vid beslutstillfället efteråt kan ge upphov till osä-

kerhet och innebär att bedömningen om en vinstutdelnings lovlighet kan göras först 

mycket senare. Det får därmed anses ligga i borgenärernas intresse att det redan vid be-

slutstillfället finns underlag för att bedöma vinstutdelningens förenlighet med 17 kap 3 § 

ABL.  

 

                                                           
125 Prop 2004/05:85 s 376. 
126 Thorell, Vinstutdelningsreglerna och utvecklingen på redovisningsområdet, bilaga 11 till prop 

2004/05:85. 
127 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys – ett tvärsnitt av nyckelfrågor, s 411 ff. 
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5.5 Verkligt värde och redovisning av orealiserad vinst 

Huvudregeln i nuvarande lagstiftning är att orealiserade vinster inte ska tas upp i balans-

räkningen. Värdeökningen hos en tillgång ska påverka storleken av det egna kapitalet 

först när tillgången har avyttrats till sitt högre värde.128 I samband med genomförandet 

av EUs redovisningsdirektiv129 diskuterades möjligheten till vinstutdelning grundad på 

orealiserad vinst och om en sådan möjlighet bör begränsas genom att en bestämmelse 

införs om att orealiserade vinster alltid ska överföras till en bunden fond.130 Frågan upp-

kom mot bakgrund av artikel 42 a) i redovisningsdirektivet, som stadgar att finansiella 

instrument och derivatinstrument får tas upp till verkligt värde. En sådan reglering sak-

nade vid tidpunkten en motsvarighet i ÅRL.  

Regeringen framhöll att en bestämmelse om att orealiserade vinster alltid ska överföras 

till en bunden fond skulle få till följd att orealiserade vinster i så fall inte skulle kunna 

delas ut, eftersom dessa skulle redovisas mot bundet kapital. En sådan reglering ansågs 

innebära en alltför statisk reglering, eftersom det inte är självklart att bolag med ett fritt 

kapital bestående av enbart realiserade vinster har en mindre riskfylld finansiell ställning 

än ett bolag vars fria kapital helt eller delvis består av orealiserade vinster. Vidare fram-

höll regeringen att det bör överlämnas till varje bolag att i det enskilda fallet själva be-

döma om orealiserade vinster ska delas ut.131 Mot bakgrund av direktivet framgår numera 

i 4 kap 14 a § ÅRL att derivatinstrument och andra finansiella instrument får värderas till 

verkligt värde, även om detta överstiger anskaffningsvärdet. Värdet ska främst bestäm-

mas på grundval av instrumentets marknadsvärde.132  

I arbetet med ABL uppkom återigen frågan om möjligheten till utdelning grundad på 

orealiserade vinster. Remissinstansen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF an-

såg att reglerna om vinstutdelning borde utformas så att det framgår att orealiserade vins-

ter inte får delas ut. Regeringen framhöll att frågan om orealiserade vinster har påverkats 

                                                           
128 Prop 2002/03:121 s 56. 
129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direkti-

ven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och 

sammanställd redovisning i vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut  
130 Prop 2002/03:121 s 56 f. 
131 Prop 2002/03:121 s 56 f. 
132 Se prop 2004/05:85 s 387. 
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av den internationella utvecklingen på redovisningsområdet.133 Användningen av verk-

ligt värde som grund för värdering av tillgångar och skulder har ökat, vilket leder till att 

värdeförändringar i högre utsträckning kommer att framgå av ett bolags redovisade kapi-

tal. Utöver värdering av finansiella instrument gäller det valutakursvinster på ännu obe-

talda fordringar och skulder i utländsk valuta. Det gäller också vid så kallad successiv 

vinstavräkning. Regeringen framhöll att ett exempel på successiv vinstavräkning är när 

ett entreprenaduppdrag redovisas så att inkomster och utgifter hänförliga till uppdraget 

redovisas som intäkt i förhållande till uppdragets färdigställandegrad, istället för när upp-

draget är slutfört.134  

En värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde innebär att ett bolags fria kapital 

i högre utsträckning kommer att kunna utgöras av orealiserade vinster, som således kan 

delas ut till aktieägarna. Regeringen framhöll emellertid återigen att det inte är lämpligt 

med en bestämmelse om att samtliga orealiserade vinster ska överföras till en bunden 

fond. Regeringen poängterade dock att det inte i fortsättningen bör vara fritt fram att dela 

ut orealiserade vinster. En tillämpning av försiktighetsregeln bör alltid innefatta en pröv-

ning om en redovisad värdeökning är tillräckligt säker för att kunna delas ut.135 Om det 

egna kapitalet till någon del består av orealiserade vinster, exempelvis värdeökningar på 

tillgångar som inte ännu har sålts, bör värdeöverföring i motsvarande mån ske endast om 

det tämligen säkert går att säga att vinsterna kommer att realiseras.136   

Vad uttrycket tämligen säkert innebär framgår inte i förarbetena. Thorell anser att en re-

striktiv tolkning av uttalandet innebär att endast orealiserade vinster kan utdelas som kort 

efter vinstutdelningsbeslutet kommer att realiseras. Orealiserade vinster på långsiktiga 

innehav av tillgångar bör utgöra sådant kapital som inte kan utdelas. Skillnad bör dock 

göras på långsiktigt innehav av tillgångar där det verkliga värdet med tillförlitlighet kan 

bedömas.137  

Thorell framhåller att en värdering av tillgångar till verkligt värde ofta är högst subjektiv, 

eftersom det ofta saknas marknadsvärden för identiska tillgångar på en likvid marknad. 

                                                           
133 Prop 2004/05:85 s 387. 
134 Prop 2004/05:85 s 387. 
135 Prop 2004/05:85 s 379. 
136 Prop 2004/05:85 s 752 f. 
137 Thorell, Redovisning och juridik, s 188. 
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Om ett sådant värde inte finns får det verkliga värdet beräknas utifrån teoretiska värde-

ringsmodeller, vilka i hög grad grundar sig på företagsledningens egna antaganden om 

framtiden.138 Ett bra exempel på Thorells farhågor om subjektiva värderingar och teore-

tiska värderingsmodeller är HQ Bank som genom att använda en fiktiv värderingsmodell 

kunde övervärdera sina tillgångar under en längre tid.139 Enligt min mening motverkas 

emellertid detta i mindre privata aktiebolag som inte bedriver finansiell verksamhet ge-

nom att 18 kap 4 § ABL uppställer ett krav på att styrelsen ska redovisa hur de har bedömt 

en vinstutdelnings förenlighet med 17 kap 3 § ABL och vilka redovisningsregler som har 

använts vid värderingen av bolagets tillgångar.  

Thorell framhåller vidare att förekomsten av redovisad orealiserad vinst många gånger 

utgör ett mindre problem än om ett bolag inte beaktat förluster och tillgångars eventuella 

värdenedgång.140 Detta kan enligt min mening tänkas förekomma i större utsträckning i 

bolag utan revisor på grund av okunskap. Thorell anser emellertid att den utveckling som 

på grund av EU-rätten ägt rum på redovisningsområdet är positiv för borgenärerna. Re-

dovisning av verkliga värden tillsammans med andra regler om hur det egna kapitalet är 

sammansatt och hur detta förändras över åren innebär ett bättre beslutsunderlag både för 

aktieägarna och borgenärerna. Thorell framhåller emellertid att ett bolags redovisade re-

sultat inte okritiskt bör läggas till grund för bedömningen av om vinstutdelning kan ske.141 

 

5.6 Sammanfattning 

Det får anses oklart om kravet på en fastställd balansräkning i 17 kap 3 § ABL ska anses 

utgöra en tvingande regel till skydd för borgenärerna. En balansräkning kan rekonstrueras 

i efterhand och det reella skyddet ligger egentligen i att bolagets bundna kapital förblir 

intakt. Frånsett detta utgör balansräkningen en viktig del i säkerställandet av borgenärer-

nas intresse av att inte för mycket kapital delas ut från bolaget och det får anses ligga i 

borgenärernas intresse att det finns underlag för denna bedömning redan vid beslutstill-

                                                           
138 Thorell, Redovisning och juridik, s 188. 
139 Se bl a RNs disciplinärende avseende HQ Banks auktoriserade revisor, Dnr 2010-1391, s 15 ff. där det 

redogörs för vilka värderingsmetoder HQ Bank använt sig av. 
140 Thorell, Redovisning och juridik, s 189. 
141 Thorell, Vinstutdelningsreglerna och utvecklingen på redovisningsområdet, bilaga 11 till prop 

2004/05:85. 
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fället. Det kan dock ifrågasättas om borgenärsskyddets förankring i balansräkningen in-

nebär att skyddet blir beroende av kvalitén på ett bolags redovisning. Mot bakgrund av 

att det inte längre föreligger en revisionsplikt för samtliga bolag kan detta framstå som 

problematiskt. 

Inställningen till utdelning av orealiserad vinst har förändrats de senaste åren. Detta är 

främst en följd av att redovisningsrättsliga regler numera är underkastade EU-rättens re-

glering på området. Detta har framförallt påverkat värderingen av finansiella instrument 

som numera kan upptas till verkligt värde i enlighet med 4 kap 14 a § ÅRL. Genom denna 

ändring kan orealiserade vinster numera ingå i ett bolags fria kapital och därmed även 

utdelas. Regeringen är av uppfattningen att det inte bör uppställas ett krav på att oreali-

serade vinster bör överföras till en bunden fond, utan att det är upp till varje bolag att 

själva bedöma om den orealiserade vinsten bör delas ut. Bolaget bör dock vara tämligen 

säker på att vinsten kommer att realiseras. Den förändrade inställningen till utdelning av 

orealiserad vinst är av intresse framförallt för bedömningen om anteciperad vinstutdel-

nings förenlighet med ABLs borgenärsskydd, vilket behandlas i nästa avsnitt. 
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6 Förskottsutdelnings och anteciperad 

vinstutdelnings problematiska förhållande 

till ABL 

6.1 Inledning 

Avsnittet behandlar svårigheterna med att försöka inpassa förskottsutdelning och anteci-

perad vinstutdelning under förfarandet i ABL och utreder om detta innebär att borgenärs-

skyddet inte tillgodoses. Det främsta argumentet till att förskottsutdelning inte är tillåtet 

är att det är förenat med stor osäkerhet att bedöma det förväntade utrymmet för värdeö-

verföringar innan det föreligger någon fastställd balansräkning.142 Vidare hävdas avse-

ende anteciperad vinstutdelning att orealiserade vinster är mer osäkra ur ett borgenärs-

skyddsperspektiv än sådana vinster som redan har realiserats genom försäljning. Detta 

gäller framförallt värdeförändringar på tillgångar som inom en snar framtid kan förväntas 

förlora i värde.143  

Det står klart att förskottsutdelning och anteciperade vinstutdelning inte går att inpassa 

under förfarandet som uppställs i 17 kap 3 § ABL, eftersom sådana utdelningar sker under 

det löpande räkenskapsåret och således inte kan laglighetsprövas mot en fastställd balans-

räkning för det avsedda räkenskapsåret. Förskottsutdelning och anteciperad vinstutdel-

ning ger därmed upphov till en osäkerhet om det bundna kapitalet fortfarande kommer 

vara intakt efter utdelningen. Mot bakgrund av att orealiserade vinster i större utsträck-

ning numera kan utdelas ska det utredas om förskottsutdelning, och framförallt antecipe-

rad vinstutdelning, fortfarande bör anses som oförenliga med gällande rätt. Det har även 

framgått att det kan ifrågasättas om balansräkningen i sig utgör ett skydd för borgenä-

rerna. Avsaknaden av en fastställd balansräkning innebär dock en osäkerhet för borgenä-

rerna. Det ska därför utredas om denna osäkerhet leder till att borgenärsskyddet inskränks. 

Avslutningsvis behandlas förhållandet mellan låneförbudet och förskottsutdelning i syfte 

att klargöra hur dessa institut förhåller sig till varandra. 

                                                           
142 Prop 2004/05:85 s 402. 
143 Prop 2002/03:121 s 56 f. 
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6.3 Är argumentet att orealiserad vinst utgör en osäker utdelnings-

grund hållbart idag? 

Anteciperad vinstutdelning grundar sig på vinst som ännu inte är realiserad, men som 

bolaget tror kommer realiseras i framtiden. Det kan således hävdas att borgenärsskyddet 

vid anteciperad vinstutdelning inte iakttas i samma utsträckning som vid formenlig 

vinstutdelning, eftersom anteciperad vinstutdelning har sin grund i förhållanden som ännu 

inte föreligger. Detta ger upphov till osäkerhet för borgenärerna. Mot detta kan framhållas 

att en värdering av tillgångar alltid ger upphov till en viss osäkerhet, eftersom det inte 

med säkerhet går att utgå ifrån att värdet som upptas i balansräkningen är det som kommer 

att tillfalla bolaget vid en realisering av tillgångarna. När ett bolag avser att besluta om 

vinstutdelning blir värderingen av olika tillgångar avgörande för hur stort utrymme som 

finns disponibelt för vinstutdelning.144 För att ett bolags förmögenhet ska kunna samman-

ställas är det emellertid nödvändigt att en värdering av bolagets tillgångar sker, eftersom 

tillgångar väldigt sällan numera utgörs av enbart kontanta medel. Det är vidare viktigt att 

värderingen sker i enlighet med uppställda regler så att en enhetlig värdering uppnås. 

I svensk rätt har huvudregeln länge varit att värdering av tillgångar ska ske med iaktta-

gande av försiktighet. I 4 kap 3 § ÅRL stadgas därför att anläggningstillgångar ska upptas 

till anskaffningsvärdet och omsättningstillgångar ska enligt 4 kap 9 § ÅRL upptas till det 

lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Såsom fram-

gått ovan får emellertid vissa finansiella tillgångar numera värderas till verkligt värde 

enligt 4 kap 14 a § ÅRL. Detta innebär att värderingen sker utifrån värden som bolaget 

anser motsvarar tillgångens värde. Vidare innebär detta att ett bolags fria kapital numera 

kan bestå av orealiserade vinster, vilka kan bli föremål för utdelning. Avseende redovi-

sade orealiserade vinster som ingår i bolagets fria kapital har regeringen uttalat att vinstut-

delning av detta belopp endast får beslutas om det är tämligen säkert att vinsten kommer 

att realiseras.145 I förarbetena framgår dock att anteciperad vinstutdelning inte är tillå-

tet.146  

                                                           
144 Jfr Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 89. 
145 Prop 2004/05:85 s 752 f. 
146 Prop 2004/05:85 s 403. 
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Enligt min mening är det anmärkningsvärt att en vinstutdelning som sker med grund i ett 

redovisat fritt kapital som består av orealiserad vinst anses vara förenlig med borgenärs-

skyddet under vissa förutsättningar medan anteciperad vinstutdelning aldrig är tillåtet, då 

det anses att sådan utdelning inte tillgodoser borgenärsskyddet. Det kan hävdas svårt att 

anse att det föreligger en skillnad mellan orealiserad vinst som är redovisad i en balans-

räkning och orealiserad vinst som inte är redovisad i en balansräkning. I båda fallen hand-

lar det om vinstutdelning som har sin grund i förhållanden som ännu inte föreligger, men 

som bolaget tror kommer uppkomma i framtiden. För att hänvisa till regeringens uttalade 

torde ett bolag kunna vara lika tämligen säkert på att en orealiserad vinst som inte är 

upptagen i balansräkningen kommer att realiseras som en orealiserad vinst som finns upp-

tagen i balansräkningen. Sett ur ett borgenärsskyddsperspektiv ger båda fallen upphov till 

lika stor osäkerhet kring om vinsten kommer att realiseras och om utdelningen kommer 

att inkräkta på det bundna kapitalet. Detta får anses vara det relevanta för borgenärerna, 

då deras skydd grundas på att det bundna kapitalet förblir intakt.  

Ovanstående resonemang går att förankra i ett exempel: 

Låt oss anta att ett bolag avser att sälja en av bolagets fastigheter. Bolaget beräknar att 

fastighetsförsäljning kommer ske i oktober och att försäljningen kommer ske till ett upp-

skattat marknadsvärde som överstiger det redovisade anskaffningsvärdet. Redan i augusti 

beslutar bolagsstämman om vinstutdelning med grund i den vinst man tror kommer rea-

liseras när fastigheten säljs. Styrelsen och bolagsstämman är tämligen säker på att fastig-

hetsförsäljningen kommer att ske till beräknat belopp. Om fastigheten försäljs till det 

värde som bolaget har räknat med och det sedan framgår på nästkommande ordinarie 

bolagsstämma att beloppet ryms inom det disponibla beloppet för utdelning inskränks 

inte borgenärsskyddet. Det kritiska för borgenärerna är dock om vinsten kommer att rea-

liseras.  

Om bolaget istället avser att sälja en finansiell anläggningstillgång som är upptagen till 

verkligt värde i balansräkningen skulle situationen bli densamma. En sådan försäljning 

ger också upphov till osäkerhet eftersom bolaget, i avsaknad av ett marknadsvärde, kan 

värdera tillgången utifrån egna värderingsmodeller. Det kan således inte garanteras att 

tillgången kommer att försäljas till det värde som bolaget har värderat tillgången till och 

som är upptaget i balansräkningen. En skillnad mellan de båda situationerna är dock att 

värdet för den finansiella tillgången finns upptaget i balansräkningen, vilket innebär att 
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en bedömning om utdelningens förenlighet med 17 kap 3 § ABL kan göras direkt. Osä-

kerheten blir emellertid densamma för borgenärerna eftersom utdelningen i båda fallen 

grundar sig på en orealiserad vinst. Enbart det faktum att den orealiserade vinsten finns 

upptagen i balansräkningen innebär enligt min mening inte att utdelningen är mindre osä-

ker för borgenärerna. 

 

6.4 Frånvaron av en fastställd balansräkning 

Enligt min mening framstår det som att regeringen anser att ett av kraven för att borge-

närsskyddet ska anses vara tillgodosett vid utdelning av orealiserad vinst är att det ska 

vara tämligen säkert att vinsten som utdelningen grundar sig på realiseras. Förarbetsutta-

landet får främst anses ta sikte på orealiserade vinster som finns upptagna i en fastställd 

balansräkning. En skillnad mellan en utdelning av redovisad orealiserad vinst och anteci-

perad vinstutdelning är att värdet på den orealiserade vinsten finns upptaget i balansräk-

ningen. När utdelning sker av en redovisad orealiserad vinst kan en bedömning därför 

göras om vilken effekt utdelningen får på bolagets ekonomi. Effekten av en vinstutdel-

ning kan ju avgöras först när bolagets samtliga förmögenhetsmassa är sammanställd, vil-

ket sker i balansräkningen. Vid anteciperad vinstutdelning kan en sådan bedömning inte 

göras, eftersom beslutet för utdelningen fattas under det löpande räkenskapsåret. Det är 

då fortfarande oklart hur bolagets verksamhet kommer arta sig innan räkenskapsåret är 

slut. Utöver osäkerheten om vinsten kommer att realiseras föreligger därmed en ytterli-

gare osäkerhet för borgenärerna i form av vilken effekt utdelningen kommer få på bola-

gets förmögenhet vid en utbetalning av anteciperad vinstutdelning. Denna osäkerhet fö-

religger även vid vanlig förskottsutdelning.  

Enligt artikel 17.5 a) i den omarbetade versionen i det andra bolagsdirektivet ska ett del-

årsbokslut upprättas vid beslut om förskottsutdelning. Eftersom svensk rätt saknar en re-

glering kring förskottsutdelning och därmed inte uppställer något krav på att ett delårs-

bokslut ska upprättas får det antas att beslut om förskottsutdelning och anteciperad 

vinstutdelning idag fattas utan underlag. Skulle ett delårsbokslut upprättas skulle det fin-

nas ett underlag att bedöma förskottsutdelningen mot. Regeringens uttalande torde då 

analogt kunna användas som stöd för att anteciperad vinstutdelning är tillåtet. Om bolaget 

är tämligen säker på att vinsten kommer att realiseras och beloppet enligt delårsbokslutet 
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ryms inom bolagets disponibla belopp för utdelning, samt om utdelningen bedöms vara 

förenlig med försiktighetsprincipen torde den anteciperade vinstutdelningen vara förenlig 

med borgenärsskyddet. Delårsbokslutet skulle få samma effekt som en i efterhand rekon-

struerad balansräkning, med den skillnaden att en bedömning skulle kunna göras direkt 

mot förhållanden som förelåg vid beslutstillfället. 

Liknande resonemang går att föra avseende förskottsutdelning och villkorad anteciperad 

vinstutdelning. Enligt min mening kan villkorad anteciperad vinstutdelning bedömas i 

likhet med vanlig förskottsutdelning, eftersom utdelningen utbetalas först när vinsten har 

realiserats. Precis som vid anteciperad utdelning sker utbetalningen innan balansräk-

ningen för det ifrågavarande räkenskapsåret har fastställts. Detta ger upphov till samma 

resonemang som ovan, med den skillnaden att det inte behöver göras någon bedömning 

om vinsten tämligen säkert kommer att realiseras, eftersom detta redan har skett. Skulle 

ett delårsbokslut upprättas torde förskottsutdelning och villkorad anteciperad vinstutdel-

ning kunna vara förenliga med borgenärsskyddet, om beloppet enligt delårsbokslutet 

ryms inom bolagets disponibla belopp för utdelning och utdelningen är förenlig med för-

siktighetsprincipen. Förskottsutdelning och villkorad anteciperad vinstutdelning torde ut-

göra en större säkerhet för borgenärerna än vanlig anteciperad vinstutdelning, eftersom 

de förra endast utbetalas när vinsten har realiserats. 

 

6.5 Kan borgenärsskyddet upprätthållas vid utbetalning av för-

skottsutdelning enligt gällande rätt? 

Så som framgått ovan kan borgenärsskyddet vid förskottsutdelning och anteciperad 

vinstutdelning upprätthållas i större utsträckning om ett delårsbokslut upprättas, eftersom 

det då finns underlag att bedöma utdelningen mot. Såsom framgått ovan saknar svensk 

rätt någon reglering kring förskottsutdelning och uppställer därmed inget krav på att ett 

delårsbokslut ska upprättas. Frågan blir därmed om borgenärsskyddet kan upprätthållas 

enligt gällande rätt vid utbetalning av förskottsutdelning. 

Skulle en utbetalning av förskottsutdelning eller anteciperad vinstutdelning ske och det 

sedan framgår på nästkommande ordinarie bolagsstämma att det utdelade beloppet ryms 

inom bolagets disponibla belopp för vinstutdelning torde utdelningen kunna läkas i en-

lighet med läkningsförfarandet som redogjorts för i avsnitt 3.5. Om det bundna kapitalet 
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efter utdelningen fortfarande är intakt har borgenärsskyddet inte inskränkts. Detta torde 

dock förutsätta att bolagsstämman ratihaberar utdelningen och att läkningsförfarandet an-

ses utgöra gällande rätt. 

Skulle en utbetalning av förskottsutdelning eller anteciperad vinstutdelning ske och det 

sedan framgår på nästkommande ordinarie bolagsstämma att det utdelade beloppet inte 

ryms inom bolagets disponibla belopp för vinstutdelning torde aktieägarna kunna åter-

ställa det bundna kapitalet genom att betala in ett så kallat aktieägartillskott motsvarande 

beloppet som olovligen utbetalats, utan krav på återbetalning. Ett sådant tillskott är helt 

formlöst och innebär att aktiekapitalet ökas utan att aktieteckning sker.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att en nyemission av aktier vidtas till överkurs. 

Värdet som tillkommer bolaget genom nyemissionen skulle då kunna användas för att 

öka aktiekapitalet. En förutsättning är emellertid att bolagsordningen tillåter en ökning av 

aktiekapitalet. Beslut om nyemission sker vanligtvis av bolagsstämman men kan även 

enligt 13 kap 31 § ABL ske genom beslut av styrelsen om bolagsstämman godkänner 

detta, antingen i förväg eller efteråt. Detta innebär att en nyemission kan ske snabbt, då 

en sammankallning av bolagsstämman inte måste ske innan beslut om nyemissionen fatt-

tas. En nyemission kan emellertid få till följd att aktiernas värde minskar eftersom flera 

aktier utfärdas i bolaget. Vidare kan bolaget få fler ägare, vilket kan leda till en omkast-

ning av maktförhållanden inom bolaget.147  

Ovanstående lösningar skulle kunna återställa borgenärsskyddet efter en olovlig utbetal-

ning av förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning genom att kapital tillförs bola-

get, vilket täcker förlusten av det bundna kapitalet. På detta sätt tillgodoses borgenärernas 

skydd. Lösningarna är emellertid beroende av att läkningsförfarandet anses utgöra gäl-

lande rätt. Eftersom förfarandet varken har behandlats av domstolen eller i förarbetena är 

det både oklart om och hur läkning kan ske, även om det råder enighet i doktrin om att 

läkning bör utgöra gällande rätt.148 Såsom Andersson framhåller är en lösning där aktieä-

garna återställer det bundna kapitalet efter en olovlig utdelning inte att föredra, då detta 

                                                           
147 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 50 ff. 
148 Se bl a Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 227 och Nerep, Aktiebolagsrättsliga 

studier – särskilt om kapitalskyddet, s 245 f. 
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innebär att borgenärsskyddet blir beroende av aktieägarnas betalningsförmåga.149 Lös-

ningarna är vidare beroende av att aktieägarna har en vilja att investera ytterligare i bola-

get. 

En lösning som är oavhängig läkningsförfarandet är täckning av förlusten genom ett ian-

språktagande av bolagets uppskrivningsfond i enlighet med 4 kap 7 § 3 st ABL. Skulle 

täckning ske genom bolagets uppskrivningsfond får bolaget inte innan tre år har förflutit 

besluta om vinstutdelning utan att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger 

tillstånd till utdelning eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsva-

rar den förlust som har blivit täckt med uppskrivningsbeloppet. Lösningen är dock bero-

ende av att bolaget har en uppskrivningsfond och att aktieägarna inte har något emot att 

enbart få betala ut vinstutdelning efter tillåtelse från Bolagsverket de kommande tre åren. 

Såsom redogjorts för ovan kan återställande av bolagets bundna kapital till fördel för bor-

genärerna tänkas ske på olika sätt när en förskottsutdelning eller anteciperad vinstutdel-

ning har utbetalats. Samtliga åtgärder kräver emellertid ett agerande från aktieägarna, vil-

ket innebär att borgenärsskyddet blir beroende av aktieägarnas vilja att agera. Utöver detta 

krävs att aktieägarna är betalningsdugliga, det vill säga att de faktiskt har en ekonomisk 

möjlighet att investera ytterligare i bolaget. Det kan således ifrågasättas om lösningar 

uppställer ett reellt skydd för borgenärerna. 

 

6.6 Förhållandet mellan förskottsutdelning och låneförbudet 

Något ska även nämnas om förhållandet mellan förskottsutdelning och låneförbudet i 21 

kap ABL. För att låneförbudet ska aktualiseras krävs det inledningsvis enligt 21 kap 1 § 

ABL att transaktionen i fråga föreligger mellan bolaget och någon i den förbjudna kretsen. 

För att ett lån ska föreligga krävs att det har avtalats att mottagaren av utbetalningen ska 

vara återbetalningspliktig.150 Det torde därför krävas att transaktionen på något sätt har 

manifesterats som ett lån. Detta kan ske genom att transaktionen upptas som ett lån i 

redovisningen på så vis att en fordran mot mottagaren bokförs eller genom olika utställda 

handlingar mellan bolaget och aktieägaren som uppvisar att transaktionen har genomförts 

                                                           
149 Jfr Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag – en lärobok, s 223 ff. och Andersson, Om vinstutdelning 

från aktiebolag – en studie av aktiebolagsrättsliga skyddsregler, s 554. 
150 Lindskog, Aktiebolagslagen 12e och 13e kap – Kapitalskydd och likvidation, s 159. 
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med ett krav på återbetalning.  Nerep hävdar dock att det är oviktigt för klassificeringen 

av en utbetalning hur denna betecknas och bokförs i det utbetalade bolaget.151  

I hovrättsavgörandet RH 1987:89 framstår det som att hovrätten är av samma uppfattning 

som Nerep. I fallet hade transaktionen bokförts som ett lån och aktieägaren hade även 

uppgett i konkursuppteckningen att transaktionen utgjorde ett lån. Aktieägaren hade dock 

en lönefordran mot bolaget som uppgick till ett större belopp än den aktuella transakt-

ionen. Hovrätten ansåg därför att transaktionen skulle behandlas som förskott på lön och 

föll således utanför låneförbudet.152 Det framstår som att hovrättens resonemang grundar 

sig på en form av kvittning mellan bolagets fordran om återbetalning mot aktieägaren och 

aktieägarens fordran mot bolaget om att få lön utbetald. Det kan även tänkas att hovrätten 

ansåg att transaktionen uppfyllde kriterierna för ett lån, men att ett undantag förelåg ef-

tersom aktieägaren hade en lönefordran som översteg det lånade beloppet. 

Låneförbudet är absolut och tar inte hänsyn till mottagarens betalningsförmåga. Motta-

garens bristande betalningsförmåga kan emellertid få relevans för bedömningen av trans-

aktionen. Av rättspraxis framgår att lån som lämnas till en insolvent aktieägare och som 

inkräktar på bolagets bundna kapital ska behandlas som en otillåten vinstutdelning.153 

Såsom framgått utgör inte förskott på lön ett lån.154 För att en transaktion ska anses utgöra 

ett förskott på lön måste den slutregleras vid räkenskapsårets utgång.155 Sker inte detta 

kan förskottsuttag komma att behandlas som lån redan vid utbetalningstillfället.156 Mot 

bakgrund av att förskott på lön undantas från låneförbudet uppkommer frågan om även 

förskottsutdelning ska anses falla utanför låneförbudet.  

Nerep och Samuelsson anser att alla uttag som görs á conto, till exempel om en aktieägare 

gör ett uttag som sedan bokförs på dennes privatkonto, ska anses utgöra förskott på lön 

och faller således utanför låneförbudet.157 De hävdar vidare att förskottsutdelning faller 

utanför låneförbudet, förutsatt att utdelningen slutregleras senast på nästkommande ordi-

narie bolagsstämma. De framhåller att förskottsutdelningen inte får vara så stor att utbe-

talningen strider mot värdeöverföringsreglerna. Detta torde även gälla förskott på lön. 

                                                           
151 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 58. 
152 Se prop 1973:93 s 133 där det framgår att förskott på lön faller utanför låneförbudet. 
153 NJA 1951 s 6. 
154 Prop 1973:93 s 133. 
155 Prop 1973:93 s 133. 
156 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 400. 
157 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 396. 
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Även om en utbetalning inte strider mot värdeöverföringsförbudet finns det skäl att anta 

att ett onormalt stort förskottsuttag ska betraktas som ett lån. Vid en bedömning av vad 

som är normalt anser Nerep och Samuelsson att olika omständigheter får vägas in. Säker-

hetsmarginalen är betydande och endast exceptionella förskottsuttag torde kunna ses som 

penninglån. I övriga fall får en prövning ske i enlighet med värdeöverföringsreglerna i 17 

kap ABL.158  

Det kan ifrågasättas om förskott på lön och förskottsutdelning ska behandlas på samma 

sätt, då karaktären på dessa transaktioner skiljer sig åt. Vid förskott på lön föreligger en 

motprestation i form av att arbete har utförts eller ska utföras. Vid utdelning krävs däre-

mot ingen motprestation. Att likställa ett bokfört lån med förskott på lön förefaller således 

mer rimligt, eftersom båda transaktionerna kräver någon form av motprestation. Skillna-

den är att motprestationen vid ett lån är återbetalning, medan det vid lön är någon form 

av arbete. Emellertid verkar hovrätten inte har fäst någon vikt vid kravet på motprestation 

eller vilken form motprestationen har. Vidare framgår det av rättspraxis att återbetalnings-

kravet inte spelar någon roll om mottagaren inte är betalningsduglig.159 Transaktionen 

utgör då istället en förtäckt vinstutdelning och en olovlig sådan om det disponibla belop-

pet för vinstutdelning har överskridits. En likhet mellan lön och utdelning är att den an-

ställda alternativt aktieägaren får en fordran mot bolaget. Av hovrättsavgörandet framstår 

det som att det faktum att mottagaren har en fordran mot bolaget är det avgörande för om 

ett lån kan anses utgöra någon annan form av utbetalning. 

Hovrättsavgörandet leder till slutsatsen att det inte är helt avgörande hur en transaktion 

bokförs för att transaktionen ska anses vara ett lån. Det synes i vart fall inte vara ensamt 

avgörande. Har mottagaren av transaktionen en fordran mot bolaget som motsvarar eller 

överstiger det utbetalda beloppet kan transaktionen bedömas utgöra en annan form av 

utbetalning än ett lån. Detta trots att transaktionen har bokförts som ett lån. Precis som att 

förskott på lön måste slutregleras för att anses utgöra en sådan transaktion måste även 

förskottsutdelning slutregleras. Detta sker genom bolagsstämmobeslutet, vilket kan fattas 

                                                           
158 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 400. 
159 Se bl a NJA 1951 s 6. 
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antingen på nästkommande ordinarie bolagsstämma i enlighet med Nerep och Samuels-

sons uppfattning ovan160 eller på en extra bolagsstämma.161 Föreligger ett bolagsstämmo-

beslut torde det inte uppstå några svårigheter att avgöra om transaktionen utgör en utdel-

ning. Saknas ett formellt beslut på grund av att bolaget avser att ratihabera vinstutdel-

ningen på nästkommande bolagsstämma föreligger svårigheten hur transaktionen ska be-

dömas. Har emellertid en transaktion bokförts som ett lån och det även föreligger ett bo-

lagsstämmobeslut på samma belopp eller högre torde transaktionen i enlighet med 

ovanstående hovrättsfall kunna bedömas som en utdelning istället för ett lån. Transakt-

ionen synes då inte falla under låneförbudet.  

Precis som Nerep anser jag att borgenärsskyddet avseende värdeöverföringar ska omfatta 

alla former av utbetalningar från bolaget, oavsett om dessa sker i form av vinstutdelning, 

lån eller lön.162 Om alla former av utbetalningar omfattas tillgodoses borgenärsskyddet, 

eftersom en transaktion som inte faller under låneförbudet istället bör behandlas som en 

värdeöverföring och då inte får inkräkta på det bundna kapitalet. 

 

6.7 Sammanfattning 

Det problematiska med förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning är att de inte 

kan inpassas under 17 kap 3 § ABL, vilket utgör en stor osäkerhet för borgenärerna. Mot 

bakgrund av att ett bolags fria kapital numera kan utgöras av orealiserade vinster torde 

argumentet att orealiserade vinster är förenade med stor osäkerhet inte ensamt vara en 

anledning för att anteciperad vinstutdelning inte ska anses förenligt med ABL. Enligt min 

mening ger redovisade orealiserade vinster upphov till lika stor osäkerhet som oreali-

serade vinster som inte ingår i bolagets redovisning. Regleringen framstår i det avseendet 

som tvetydig. Regeringen har emellertid uppställt ett krav på att enbart orealiserade vins-

ter som tämligen säkert kommer att realiseras bör kunna delas ut. Det faktum att för-

skottsutdelning och anteciperad vinstutdelning saknar en balansräkning innebär inte i sig 

att borgenärernas skydd inskränks, men utgör en osäkerhet för borgenärerna. Skulle ett 

                                                           
160 Nerep och Samuelsson, Aktiebolagslagen kap 11-22 – en lagkommentar, s 400. 
161 Beslutsfattandet vid förskottsutdelning behandlas ovan under avsnitt 4.3. 
162 Nerep, Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet, s 58. 
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delårsbokslut upprättas innan ett beslut fattas att utbetala en förskottsutdelning eller an-

teciperad vinstutdelning torde borgenärsskyddet tillgodoses i större utsträckning. 

Det har undersökts om borgenärernas skydd när en förskottsutdelning eller anteciperad 

vinstutdelning utbetalas kan upprätthållas genom aktieägartillskott, nyemission, läkning 

eller ianspråktagande av bolagets uppskrivningsfond. Samtliga åtgärder kräver emellertid 

ett agerande från aktieägarna och att dessa är betalningsdugliga, varför åtgärderna inte 

kan anses utgöra ett reellt skydd för borgenärerna. Det har även klargjorts att förskottsut-

delning inte bör falla under låneförbudet, men att det ibland kan föreligga svårigheter att 

avgöra om en transaktion utgör ett lån eller en förskottsutdelning. Lösningen torde vara 

att alltid göra en bedömning om en transaktion är förenlig med 17 kap 3 § ABL. På så 

sätt tillgodoses borgenärernas skydd oavsett hur transaktionen benämns. 
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7 Avslutande kommentar 

  

Borgenärsskyddet är det bärande syftet bakom vinstutdelningsreglerna i svensk aktiebo-

lagsrätt och har varit det sedan en lång tid tillbaka. Borgenärernas skydd utgörs av bola-

gets förmögenhet. Vid vinstutdelning säkerställs borgenärernas skydd i bolagets förmö-

genhet genom att 17 kap 3 § ABL stadgar att det bundna kapitalet alltid ska vara intakt 

enligt senast fastställda balansräkning. Utdelningen ska enligt bestämmelsen även vara 

förenlig med försiktighetsprincipen. Utöver detta säkerställs borgenärernas skydd genom 

låneförbudet i 21 kap ABL. 

Vinstutdelningsreglerna kan komma att få relevans när ett bolag lämnar ett lån. Det bör 

anses stå klart att förskottsutdelning som huvudregel inte faller under låneförbudet, utan 

istället ska behandlas utifrån värdeöverföringsreglerna. Det är dock inte helt uteslutet att 

en förskottsutdelning kan komma att bedömas som ett lån och därmed omfattas av det 

strikta låneförbud som ABL uppställer. Omvänt kan ett lån komma att behandlas som en 

vinstutdelning. Oavsett om en förskottsutdelning behandlas som ett lån eller vinstutdel-

ning tillgodoses borgenärsskyddet genom att det bundna kapitalet alltid ska vara intakt. 

Såsom redogjorts för ovan anser jag att anteciperad vinstutdelning bör behandlas som en 

form av förskottsutdelning. Ett argument mot anteciperad vinstutdelning är att det är för-

enat med stor osäkerhet att betala ut orealiserade vinster. Huvudregeln i svensk redovis-

ningsrätt är att vinster får redovisas i balansräkningen först när de har realiserats. Genom 

EU-rättens påverkan på svensk redovisningsrätt har en uppluckring skett av denna i 

svensk rätt länge gällande huvudregel. EU-rätten har främst påverkat värderingen av till-

gångar i form av finansiella instrument. Sådana tillgångar får numera värderas till verkligt 

värde enligt 4 kap 14 a § ÅRL. Detta får till följd att orealiserade vinster kan upptas i 

balansräkningen som fritt kapital, vilka således kan utdelas till aktieägarna. Dagens 

vinstutdelningsreglering framstår därför som en aning tvetydig. Enligt min mening ger 

samtliga utdelningar som grundar sig på orealiserade vinster upphov till samma osäkerhet 

för borgenärerna, oavsett om de är upptagna i en balansräkning eller inte. Mot bakgrund 

av att orealiserade vinster numera kan ingå i fritt kapital och således är utdelningsbara är 

det svårt att hävda att anteciperad vinstutdelning inte bör vara tillåtet enbart på grund av 

den osäkerhet som utdelning av orealiserad vinst innebär för borgenärerna.  
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Avsaknaden av en fastställd balansräkning är ytterligare ett argument, om inte det 

främsta, för att förskottsutdelning och anteciperade vinstutdelning inte är förenliga med 

ABL. Frånvaron av en balansräkning innebär enligt min mening inte i sig att borgenärs-

skyddet träds förnär. Det reella skyddet ligger i att det bundna kapitalet förblir intakt. 

Avsaknaden av en balansräkning innebär dock att en osäkerhet föreligger för borgenä-

rerna, eftersom en legalitetsprövning inte kan göras avseende utdelningen. Vidare utgör 

en fastställd balansräkning ett viktigt verktyg för aktieägarna och styrelsen, då de genom 

balansräkningen får vetskap om bolagets möjligheter till vinstutdelning.  

Om förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning anses förenliga med ABLs borge-

närsskydd innebär detta att regleringen avseende vinstutdelning skulle bli mer flexibel. 

Så som framgått ovan kan det ifrågasättas om den svenska uppfattningen om att oreali-

serade vinster aldrig bör få utdelas är förlegad, särskilt mot bakgrund av EU-rättens på-

verkan på redovisningsrättens område. Det ska emellertid beaktas att aktieägarnas in-

tresse av en flexibel vinstutdelningsreglering står mot borgenärernas intresse av att 

vinstutdelning sker på ett sätt som kan inpassas under 17 kap 3 § ABL, vilket säkerställer 

att det bundna kapitalet förblir intakt. Jag anser att intresset av en mer flexibel reglering 

avseende vinstutdelning inte är ett sådant intresse som står över borgenärernas intresse av 

att medel binds i bolaget så att borgenärerna ges ett skydd för att kunna få betalt för sina 

fordringar. Att borgenärerna ges ett reellt skydd utgör en viktig del i grundstrukturen för 

aktiebolag och är viktigt för att ett aktiebolags verksamhet ska kunna finansieras av olika 

externa parter, vilket ofta är en förutsättning för att en verksamhet ska kunna bedrivas. 

Avslutningsvis anser jag att förskottsutdelning och anteciperad vinstutdelning fortfarande 

bör anses som oförenliga med gällande rätt, främst på grund av den osäkerhet som utbe-

talning av sådana utdelningsformer innebär för borgenärerna. Jag anser att en förutsätt-

ning för att förskottsutdelningar ska anses tillgodose borgenärsskyddet i den utsträckning 

som ABL kräver är att en reglering om förskottsutdelning i enlighet med det andra bo-

lagsdirektivet införs i ABL. En sådan bestämmelse innebär en tydlig reglering och större 

säkerhet till fördel för borgenärerna, eftersom ett krav då uppställs på att ett delårsbokslut 

upprättas i samband med ett beslut om förskottsutdelning. Borgenärerna hade tydligt kun-

nat avgöra om vinstutdelningen ryms inom bolagets disponibla belopp för utdelning. En 

sådan reglering hade vidare inneburit en reglering som grundar sig på mer aktuella för-

hållanden, eftersom bedömningen skulle utgå från bolagets förhållanden vid beslutstill-
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fället. Då Sverige har valt att inte införa någon regel om förskottsutdelning i ABL mot-

svarande den som framgår i artikel 17.5 i den omarbetade versionen av det andra bolags-

direktivet anser jag att borgenärsskyddet inte kan anses vara uppfyllt när sådana utdel-

ningar företas idag.  
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