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Förord
Vår uppsats har kommit till som ett led i vår examen vid Högskolan Trollhättan-Uddevalla.
Eftersom vi tycker att värdering av tillgångar samt konkursproblematiken är intressanta ämnen, har
vi valt att koppla ihop dessa två, vilket medfört att vår kunskap har breddats.
Uppsatsen vänder sig i första hand till borgenärer samt studenter som vill veta mer i värderings- och
konkursfrågor.
Vi vill rikta ett tack till våra intervjupersoner för visat intresse och engagemang.
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Sammanfattning
I slutet av 1980-talet ökade antalet företag med betalnings- och balansproblem kraftigt, vilket i ett
flertal fall ledde till konkurs.
Vid en konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare vars uppgift bland annat är att upprätta en
konkursbouppteckning där bolagets tillgångar, enligt konkurslagen, skall upptas till noggrant
uppskattade värden. Det som är av intresse för borgenärerna vid en konkurs är att få reda på hur
mycket de kommer att få ut för sina fordringar.
I årsredovisningslagen framgår att värdering skall ske enligt going concern principen, vilket innebär
att företaget förutsätts leva vidare. All värdering skall även ske med rimlig försiktighet,
försiktighetsprincipen. Anläggningstillgångar skrivs av med årets värdeminskning medan
omsättningstillgångar högst får tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet.
Vid en konkurs däremot är tanken att företaget skall avvecklas, varför marknaden styr värdet på
tillgången.
I rapporten har vi gjort en kvalitativ undersökning, där vi har intervjuat sex konkursförvaltare och
en före detta konkursförvaltare. En av våra problemfrågor har varit att utreda på vilket sätt
konkursförvaltarens värdering av företagets tillgångar i konkursbouppteckningen skiljer sig från
bolagets sista årsbokslut samt varför eventuella skillnader uppstår. Svaret på frågan är att
värderingen i sista årsbokslutet jämfört med konkursbouppteckningens värdering skiljer sig åt
eftersom värderingen i årsbokslutet sker enligt going concern principen medan värderingen i
konkursbouppteckningen utgår från att företaget skall upphöra.
Utifrån våra intervjuer och med hjälp av teoretiska kunskaper har vi fått svar på våra olika
frågeställningar samt därefter dragit slutsatser.

Conclusion
In the end of 1980 the number of companies with payments and balance problem increased
strongly, which in many cases led to bankruptcy.
In a bankruptcy the district court appoints an official receiver whose task is, among other things, to
establish a bankruptcy estate inventory where the companies’ assets, according to the bankruptcy
law, shall be brought up to carefully estimated values. What is interesting for the creditors in a
bankruptcy is to find out how much they will get for their claims.
In the “annual reports law” (årsredovisningslagen) it clears that valuation shall be doing according
to the going concern principle, which means that the company assume to keep on existing. All
valuation shall also be doing with reasonable precaution, “precaution principle”
(försiktighetsprincipen). Fixed assets writes off with a yearly value reduction while current assets is
highest allowed to be brought up to the lowest of the purchase value or the real value. At a
bankruptcy on the other hand, is the meaning the company shall wind up, and that’s why the market
controls the value of the asset.
We have done a qualitative investigating in the report, were we have interviewed six receiver plus
an ex receiver. One of our problem questions have been to investigate in which way the valuation of
the company assets an official receiver makes in the bankruptcy estate inventory distinguish from
the final year account, and why possible differences appears. The answer on this question is that the
valuation in the final year accounts, compared with the valuation in the bankruptcy estate inventory,
distinguish from each other because the valuation in the final year account is made according to the
going concern principle, but valuation in the bankruptcy estate inventory proceeds that the company
shall close down.
From our interviews and with help of theoretical knowledge have we found answers on our
different questions and from this made our conclusions.
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Värdering av tillgångar vid konkurs

1

Bakgrund

I samband med lågkonjunkturen under 1980-talet ökade antalet företag med betalnings- och
balansproblem kraftigt, vilket i ett flertal fall ledde till konkurs (http://www.rsv.se). Utredningar har
visat att några av orsakerna till dessa konkurser bland annat kan vara brister i ekonomi,
överetablering och ekonomisk brottslighet. Det som är av intresse för borgenärerna, det vill säga
långivarna, vid en konkurs är att få reda på hur mycket de kommer att få ut för sina fordringar.
Värderingen som görs av företagets tillgångar i konkursbouppteckningen, ger en riktlinje om hur
stor denna utdelning kan komma att bli. Det är därför intressant för borgenärerna att få reda på hur
konkursförvaltare går till väga och hur de tänker när de värderar tillgångar i bouppteckningen för
företag som har gått i konkurs (Stangendahl, 1993).

2

Problemområde

Då ett företag bildas har ägarna som mål att företaget skall leva vidare enligt going concern
principen (fortlevnadsprincipen)(FAR 2002). Många nystartade företag har dock en alltför
optimistisk framtidstro och får ofta finansiella svårigheter, vilket i en del fall kan leda till konkurs.
Det är vanligt med betydande utgifter i startskedet och det tar ett tag innan inkomsterna börjar flyta
in, varför bolaget måste ta hänsyn till detta när verksamheten startar. En del företag gör felet att
först beräkna kostnaderna för verksamheten i sin budget, ofta på grund av att utgiftssidan är enklast
att beräkna. Därefter tittar de på hur stor försäljning som krävs för att resultatet skall bli positivt.
Denna framräknade försäljningssiffra används sedan i budgeten. Nackdelen är att företagen i vissa
fall glömmer att undersöka om siffran är realistisk eller ej. Ytterligare en orsak till att nystartade
företag får problem är att de inte tänker på de säsongssvängningar som kan förekomma och att
bolaget måste betala sina fasta kostnader oavsett storleken på försäljningen (Folkesson, 1996).
Precis som fysiska personer går även juridiska personer igenom olika faser i sin livscykel:
Omsättning

Tid
1
2
3
4
5
1. Introduktion
2. Tillväxt
3. Mognad
4. Mättnad
5. Nedgång eller ”evigt liv”
Risk för konkurs är vanligast under tillväxt och nedgångsfasen (Folkesson, 1996).
De flesta företag som går i konkurs har två eller färre anställda och en omsättning på en till tio
miljoner kronor. En av orsakerna till detta kan vara att mindre företag har svårare att minska sina
kostnader, än större företag, vilket leder till att de blir sårbara när intäkterna minskar vid en
eventuell lågkonjunktur. Över 60 % av samtliga konkurser sker i storstadsregionerna, eftersom de
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flesta konkursdrabbade branscherna finns representerade där. Dessutom drabbas företag med en
ålder understigande tre år oftare av konkurs än andra. Under 2001 var databehandling/IT,
förlagsverksamhet, handel med motorfordon samt detaljhandeln några av de mest konkursutsatta
branscherna. Med konkursutsatthet avses antalet konkurser i jämförelse med antalet verksamma
företag. IT-sektorn var den bransch som tydligast karaktäriserades av sjunkande lönsamhet,
minskad orderingång, negativ sysselsättningsutveckling och allmänt dåligt konjunkturläge. En av
anledningarna har varit de senaste årens överinvesteringar till följd av för högt ställda förväntningar
avseende företagens framtida produktivitets- och vinstökningar. Om inte branschen återfår
investerarnas brustna förtroende och konjunkturen inte vänder uppåt finns risk att konkursstatistiken
fortsätter att uppvisa dystra siffror (http://www.uc.se).

Företagskonkurser 1990-2001
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(http://www.uc.se)
Ett företag i kris avger bland annat två typer av varningssignaler som bör observeras:
· Plötsliga förändringar och oförutsedda händelser såsom betalningsanmärkningar och obetalda
skatter.
· Finansiella indikationer, bland annat försämrad likviditet, soliditet och räntabilitet (Stangendahl,
1993).
Ett företags ekonomiska problem kan delas in i tre olika grupper beroende på art av betalnings- och
balansproblem; illikviditet, insolvens/obestånd och insufficiens. Illikviditet innebär att
betalningsoförmågan är tillfällig och kan i vissa fall leda fram till en företagsrekonstruktion.
Insolvens/obestånd råder när betalningsoförmågan inte är tillfällig, vilket är en grund till konkurs.
Observera att en konkurs ej är tvingande (KL 1 kap 2§). I de fall skulderna överstiger tillgångarna
____________________________________________________________________________________________
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talar man om insufficiens, vilket innebär att företaget skall träda i tvångslikvidation (ABL 13 kap
12§)(Folkesson, 1996).
Konkurs innebär att ett företags affärer avvecklas på grund av obestånd. Avvecklingen sker genom
att egendomen säljs, så att inkomsterna från försäljningen kan fördelas mellan de olika
fordringsägarna (Malmström & Agell, 1999). Orsaken till en konkurs är ofta att borgenärerna
kräver att få betalt för sina fordringar då gäldenären är på obestånd (Stangendahl, 1993). Det är
tingsrättens roll att fastställa konkursbeslutet. Därefter utses en konkursförvaltare som får
beslutanderätt över företaget (Boman, Edman & Mosander, 1989). Så snart som möjligt efter
konkursbeslutet skall konkursförvaltaren upprätta en bouppteckning där företagets tillgångar och
skulder värderas på konkursdagen. Differensen mellan värderingen av tillgångar från den sista
bokslutsdagen jämfört med den värdering konkursförvaltaren gör, kan bli ett problem för bolagets
borgenärer (Folkesson, 1996).
Går vi utanför Sveriges gränser, över till USA, kan vi se att det även där finns liknande problem för
borgenärerna. Dock ligger inte problemet i hur en konkursförvaltare värderar tillgångarna utan vad
en tillgång är värderad till och vad olika parter är villiga att betala för den. Ett annat problem är
svårvärderade tillgångar. Där kan värdet på en tillgång förstöras genom processande och
köpslående. Det intressanta för en borgenär, vilket också är en av de viktigaste funktionerna en
konkursprocedur har, är att fastställa hur mycket pengar var och en av borgenärerna får och hur de
prioriteras (http://repositories.cdlib.org)
Tillgångar klassificeras i två olika grupper; anläggnings - och omsättningstillgångar beroende på
vilket syfte företaget har med själva innehavet. ”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är
avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås
annan tillgång” (ÅRL 4 kap 1§ 1 st). Anläggningstillgångar kan indelas i immateriella, materiella
och finansiella tillgångar. Immateriella och materiella skrivs till skillnad från finansiella tillgångar
av med årets värdeminskning enligt plan med hänsyn till den ekonomiska livslängden (Thomasson
et al, 1997). En uppvärdering (uppskrivning) av värdet på en anläggningstillgång kan bli aktuell om
tillgången ”har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde” (ÅRL
4 kap 6§), exempelvis på grund av stigande marknadspriser. Motsatsen till uppskrivning är
nedskrivning och aktualiseras om tillgångens värde på balansdagen är lägre än bokfört värde
(Thorell, 1999).
IASB (International Accounting Standards Board) är en internationell och professionell
organisation som utarbetar standards på redovisningsområdet (Smith, 2000). Enligt deras standard,
IAS 2, kan tillgångar, främst inventarier, tas upp till ”the lower of cost and net realisable value”
(http://www.iasc.org). Tillgångar såsom fastigheter, mark och utrustning skall, enligt IAS 16,
värderas enligt ”Fair Value” och ”net market value” (http://www.iasc.org)(http://elviraemeral
dinsight.com).
I samband med årsbokslutet skall även företagets omsättningstillgångar värderas. Värdering sker
enligt Lägsta Värdets Princip (LVP) vilket innebär att det högsta värde som tillgångarna får upptas
till i bokslutet är det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Det är viktigt att tillgångar
såsom varulager, fastigheter, värdepapper och fordringar inte är övervärderade. All värdering skall
därför ske enligt försiktighetsprincipen (ÅRL 2 kap 4§) (Holmström, 1999).
Samtliga avskrivningar och värderingar som företaget gör av sina tillgångar, skall i slutändan
godkännas av bolagets revisor (Hult, 1993).
Ur ett globalt perspektiv, kan redovisningen i de industrialiserade länderna kännetecknas av två
skilda redovisningstraditioner; den anglosaxiska och den kontinentala. Den anglosaxiska
traditionen dominerar i länder som Storbritannien, Irland, Holland och USA, medan den
kontinentala traditionen bland annat omfattar övriga västeuropeiska länder samt Japan.
Nedan följer en uppställning över några av skillnaderna.
____________________________________________________________________________________________
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Den anglosaxiska traditionen

Den kontinentala traditionen

Menar att en korrekt redovisning grundar sig på
”true and fair view”, det vill säga den skall ge
en rättvisande bild av företagets ställning och
resultat. Få lagregler. De regler och
rekommendationer som finns utarbetas av
redovisningsproffessionen. Möjlighet finns att
frångå både lagar och rekommendationer om
det är nödvändigt för att avbilda verkligheten i
företaget på ett rättvisande sätt.

En korrekt redovisning är en redovisning
som upprättas i enlighet med lagar och
rekommendationer.

Ingen koppling mellan redovisning och
beskattning. Företag har möjlighet att använda
sig av olika avskrivningsbelopp i redovisning
och deklaration, vilket medför att de kan visa
ett resultat i redovisningen och ett annat i
deklarationen.

Stark koppling mellan redovisnings- och
skattelagstiftning.
Civillagstiftningen,
exempelvis ÅRL och BFL anger högsta
tillåtna
värden
vid
värdering
av
anläggningstillgångar, medan skattelagarna
anger lägsta tillåtna värden. Spelrummet är
oftast stort och företagen väljer i de flesta
fall de lägsta värdena för att visa ett så lågt
resultat som möjligt och därmed minska sin
skatt.

Sverige anses tillhöra den kontinentala redovisningstraditionen, eftersom vår redovisning i stor
utsträckning regleras av lagar och rekommendationer och vi har en fullständig koppling mellan
redovisning och beskattning.
Orsaken till detta är att lagen vill skydda både staten och företagets borgenärer. Genom att
skattelagstiftningen anger lägsta tillåtna tillgångsvärden förhindrar den att företag värderar sina
tillgångar alltför lågt och därmed visar ett lågt resultat, vilket i annat fall skulle leda till att staten
förlorar skatteinkomster. Som motvikt anger bland annat bokföringslagen det högsta tillåtna
tillgångsvärdet, för att förhindra att företag övervärderar sina tillgångar och således visar en falsk
bild av förmögenhet och resultat för borgenärerna (Smith, 2000).
Problematiken med värdering av tillgångar leder fram till följande forskningsfrågor:
·

På vilket sätt skiljer sig konkursförvaltarens värdering av ett företags tillgångar i
konkursbouppteckningen jämfört med bolagets sista årsbokslut och varför eventuella
skillnader uppstår?
-

För vem gör konkursförvaltaren värderingen och påverkar värderingen utgången av
konkursen?

-

Skiljer sig värderingen av ett konkursbos tillgångar mellan olika branscher?

-

Påverkas tillgångarnas värdering i konkursbouppteckningen av företagets geografiska
placering?
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3

Syfte

Huvudsyftet med rapporten har varit att utreda på vilket sätt konkursförvaltarens värdering av
företagets tillgångar i konkursbouppteckningen skiljer sig från bolagets sista årsbokslut. Dessutom
har vi valt att ta reda på varför eventuella skillnader uppstår.
Rapportens delsyfte har varit att undersöka för vem konkursförvaltaren gör värderingen samt om
denna värdering påverkar utgången av konkursen. Ytterligare ett delsyfte har varit att titta på om det
finns skillnader i denna värdering mellan olika branscher. Dessutom har vi undersökt om företagets
geografiska placering påverkar värderingen i konkursbouppteckningen.

4

Avgränsning

Först och främst har vi valt att avgränsa oss till att endast behandla svenska förhållanden, då det
råder skillnader mellan olika länders synsätt, rekommendationer och lagtext. Rapporten har därefter
avgränsats till värdering av materiella anläggningstillgångar samt varulager, då dessa är de vanligast
förekommande tillgångarna. Dessutom har rapporten avgränsats till handelsföretag (livsmedels-,
bil- och klädbranschen). Förklaringen till detta är att vi vill undvika problematiken med produkter i
arbete i tillverkande företag samt tjänsteföretag som ofta har tillgångar som är av mindre storlek i
jämförelse med handelsföretag.

5

Metod

5.1

Inledning

I detta kapitel redovisas vilka metoder som uppsatsen bygger på. Vidare redovisas även ett stycke
om standardisering och strukturering. Därefter följer en redovisning av reliabilitet och validitet.
Avslutningsvis visas en disposition över rapportens fortsatta disposition.
5.2

Deskriptiv metod

En undersökning kan vara explorativ (undersökande), deskriptiv (beskrivande) eller
hypotesprövande (Patel & Davidson, 1994). Beskrivande studie väljs när något skall förklaras
utifrån vad som observerats i verkligheten. Vanligtvis behövs även en viss teori för att kunna återge
ett så bra resultat som möjligt (Wallén, 1993).
I vår uppsats har vi försökt beskriva verkligheten utifrån de intervjuer som genomförts. Därför föll
det sig naturligt att använda den deskriptiva metoden.
5.3

Induktiv / deduktiv ansats

I en rapport används antingen induktiv eller deduktiv ansats. När teoretiska slutsatser dras utifrån
insamlat material används induktiv metod (Wallén, 1993).
Då vi försökt beskriva verkligheten utifrån våra intervjuer och därefter dragit teoretiska slutsatser
innebär detta att vi använt oss av den induktiva ansatsen. I vissa frågor har vi haft egna teorier som
ej varit vetenskapligt baserade och som vi har velat ifrågasätta i praktiken. Därigenom har vi i viss
mån även använt oss av den deduktiva metoden.
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5.4

Hermeneutik

När man genomför en vetenskaplig undersökning finns två viktiga förhållningssätt/skolbildningar;
positivism och hermeneutik (Patel & Davidson, 1994). Ordet hermeneutik betyder tolkningslära
men kan även handla om kommunikation och förståelse. Hermeneutik används bland annat för att
förklara innebörden i texter och symboler. För att tolkningen skall bli så sann som möjligt krävs att
tolkaren har en förförståelse för det som beskrivs (Wallén, 1993). Det innebär att forskaren tolkar
den insamlade information utifrån en förutfattad mening. Detta är något som endast inträffar då den
kvalitativa metoden används (Starrin & Svensson, 1994).
Som tidigare nämnts beskriver vi den information vi samlat in, för att därefter tolka densamma,
varför vi använt oss av det hermeneutiska förhållningssättet.
5.5

Kvalitativ metod

Vid intervjuer finns två olika undersökningssätt; kvalitativt och kvantitativt (Starrin & Svensson,
1994). En kvalitativ metod innebär att man tittar på den insamlade informationen subjektivt (Starrin
& Svensson, 1994) och försöker få en förståelse för hur människor tolkar den värld de lever i
(Hartman, 1998). Metoden bygger på frågor och följdfrågor och efter avklarad undersökning skall
forskaren bedöma de svar denne fått och därifrån dra slutsatser (Wallén, 1993). Målet är att få en
djupare förståelse för det som undersöks (Bell, 1995).
Vi har valt en kvalitativ studie där vi intervjuat ett fåtal personer ingående, då vi vill veta på vilket
sätt de tillfrågade tänker när de värderar en tillgång. Vidare hoppas vi på att dessa intervjuer har gett
oss ytterligare information i ämnet, som vi annars inte upptäckt.
5.6

Litteratursökning

För att söka litteratur och artiklar som behandlar vårt ämnesområde har vi använt oss av databaserna
Academic Search Elite, Emerald, Science direct och bibliotekets egen databas SOFIA.
De sökord vi använde var: konkursvärdering, värdering av tillgångar vid konkurs, värdering av
tillgångar, konkurs, värdering, bankruptcy, valuation, valuation of assets, valuation of bankruptcy.
Genom sökningen fick vi fram litteratur som behandlade de olika ämnesområdena konkurs och
värdering separat och vi lyckades således inte hitta någon som kombinerade dessa båda ämnen inom
vår avgränsning. Vi beslöt oss då för att läsa den litteratur vi ansåg verkade ge bäst information vad
gäller konkurs och värdering av tillgångar i allmänhet, för att därefter, genom intervjuer, få fram hur
värdering av tillgångar vid konkurs egentligen går till.
5.7

Standardisering och strukturering

Beroende på hur mycket ansvar som lämnas till en person som genomför en intervju, får intervjun
hög eller låg grad av standardisering. Hög grad av standardisering innebär att samtliga
intervjupersoner får likalydande frågor i exakt samma ordning. Standardiserade intervjuer används
när man vill jämföra och generalisera (Patel & Davidson, 1994).
När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme intervjupersonen får. En
ostrukturerad intervju har inga fasta svarsalternativ utan ger intervjupersonen fritt spelrum att svara
inom (Patel & Davidson, 1994).
Vi har genomfört i hög grad standardiserade och dessutom ostrukturerade intervjuer, med sju
konkursförvaltare, vilket vi anser borde ge en rättvisande bild av hur värdering faktiskt fungerar i
verkligheten. Av både tids- och kostnadsskäl har vi sett det nödvändigt att begränsa antal intervjuer
och avstånden till de personer vi genomfört dem med.
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5.8

Reliabilitet och validitet

Vid genomförandet av en undersökning är det viktigt att veta att man verkligen undersöker det man
avser att undersöka (validitet) samt att man gör det på ett tillförlitligt sätt (reliabilitet) (Patel &
Davidson, 1994).
5.8.1

Reliabilitet

Reliabiliteten beskriver hur bra mätningen är och att den inte innehåller några slumpmässiga fel
(Patel & Davidson, 1994). För att en undersökning skall vara reliabel krävs att undersökningar
gjorts vid flera olika tillfällen. Upprepning kan dock vara svårt vid mätning av olika människors
kunskap på grund av att människor hela tiden lär sig nya saker och att de ändrar uppfattning
beroende på ökad information (Wallén, 1993).
När det är svårt att erhålla ett mått på reliabiliteten får man försöka försäkra sig om att
undersökningen är tillförlitlig på andra sätt. Detta kan bland annat ske genom att man vid intervjuer
har ytterligare en person närvarande som registrerar svaren parallellt med den som ställer frågorna.
Ytterligare ett sätt är att använda sig av inspelningar av olika slag. Verkligheten finns då lagrad och
man kan på så sätt försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson, 1994).
Eftersom vi genomgående använt oss av bandspelare när vi genomfört våra intervjuer och dessutom
vid fyra av sju intervjutillfällen varit minst två som samtidigt varit närvarande, anser vi
undersökningen vara tillförlitlig. Av tids- och kostnadsskäl har vi valt att genomföra tre av sju
intervjutillfällen med endast en person närvarande. Vi har härigenom fått med ett större geografiskt
område och anser därför att undersökningen blivit än mer tillförlitlig. Vi är dock medvetna om att
bandspelaren kan ha haft en negativ inverkan på intervjupersonerna men har ändå bedömt det som
viktigt att i efterhand kunna stämma av vad som faktiskt har sagts. Vi är medvetna om att ett större
antal intervjuer och på fler geografiska platser i Sverige kunde gjort vår undersökning mer reabel
men ansåg inte detta nödvändigt då vi tyckte oss se ett gemensamt mönster av de svar vi fick av
våra intervjupersoner.
5.8.2

Validitet

Validitet handlar om att de instrument forskare använder sig av mäter det de avser att mäta. Då
forskare ofta konstruerar instrumentet själva, är de flesta övertygade om att de faktiskt undersöker
det de avser och ser därför inte sina egna misstag. För att undvika detta bör någon som är väl insatt i
problemområdet granska instrumentet (Patel & Davidson, 1994).
Vad gäller validiteten i undersökningen har vår handledare fått granska våra intervjufrågor före
intervjuerna genomförts, varför vi anser oss ha uppfyllt kravet på validitet.
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5.9

Disposition

För att läsaren skall få en bättre översikt över rapportens struktur följer nedan en disposition över
upplägget, vilket visar innehållet i respektive kapitel.
Kap 1

Kap 2

Kap 3 Kap 4

Bakgrund Problem- Syfte
område

Kap 5

Kap 6

Kap 7

Kap 8

Avgränsning Metod

Teori

Resultat
av
intervjuer

Analys
och
slutsats

Deskriptiv
metod

Årsredovsning Presentation Analys
och bokslut
av utvalda
intervjupersoner

Induktiv/
deduktiv
ansats

Redovisningsprinciper

Hermeneutik

Värdering av
anläggningstillgång och
omsättningstillgång

Kvalitativ
metod

Avskrivningar

Slutsats

Standardisering Konkurs
och
strukturisering
Reliabilitet och
validitet

Källa: Egen
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6

Teori

6.1

Inledning

Detta kapitel syftar till att redogöra för på vilket sätt konkursförvaltarens värdering av ett företags
tillgångar i konkursbouppteckningen skiljer sig jämfört med sista bokslutsdagen. Vi kommer bland
annat att beskriva redovisningsprinciper som företagen är tvingade att följa samt hur ett företag
skall värdera tillgångar. Kapitlet avslutas med ett konkursavsnitt.
6.2

Årsredovisning och bokslut

Alla som bedriver näringsverksamhet, både fysiska och juridiska personer, är bokföringsskyldiga
enligt bokföringslagen (BFL) och därmed också skyldiga att upprätta bokslut. Ett bokslut är en
sammanställning av den bokföring företaget genomfört under en viss period. Denna
sammanställning, bestående av en resultat- och balansräkning, måste upprättas minst en gång per år
i form av ett årsbokslut som visar om perioden gått med vinst eller förlust samt hur stora tillgångar
och skulder företaget har på periodens sista dag (Holmström, 1999).
Näringsverksamhet
- vinstsyfte
- självständighet
- varaktighet
Bokföringsskyldig
Bokslut

Undantag:
- små ideella föreningar
- samfällighetsföreningar
- stiftelser med tillgångar < 10 prisbasbelopp
Undantag:
- Enskild firma
- Handelsbolag med omsättning < 20 prisbasbelopp

Årsbokslut
(Holmström, 1999)

De flesta företag (se BFL 6:1 6 kap 1 §), måste enligt den nya årsredovisningslagen (ÅRL), utöver
årsbokslutet, även presentera ekonomisk information om sin verksamhet i en årsredovisning
(Andersson, et al, 1997). Årsredovisningen består av, förutom årsbokslutets balans- och
resultaträkning, även av noter, förvaltningsberättelse samt i vissa fall en finansieringsanalys
(Holmström, 1999).
I noterna, som är tilläggsupplysningar, skall företaget bland annat ange vilka principer bolaget
använt sig av vid värdering av tillgångar och skulder. Dessutom skall uppgift lämnas om årets
avskrivningar och grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster samt
eventuella upp- och nedskrivningar (ÅRL 5 kap 2-3 §).
Några av förvaltningsberättelsens uppgifter är att ge en rättvisande översikt över utvecklingen av
företagets verksamhet, ställning och resultat. Den skall även ge upplysningar om sådana
förhållanden som inte redovisas på annat sätt, men som är viktiga för bedömningen av bolagets
ställning och resultat (ÅRL 6 kap 1 §).
När det gäller finansieringsanalysen säger ÅRL 6 kap 5 § följande: ”I finansieringsanalysen skall
redovisas företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.”
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Ett av skälen till att en årsredovisning skall upprättas är att företagets intressenter, exempelvis
aktieägare, banker, kunder och leverantörer behöver ekonomisk information som underlag för olika
beslut. En bank behöver veta huruvida företaget kommer att kunna betala sina räntor och
amorteringar. Leverantörer vill bland annat bedöma om de skall kräva kontant betalning eller ta
risken att sälja på kredit. För aktieägare handlar det om beslut angående köp eller försäljning av
aktier. Genom årsredovisningen skaffar sig intressenterna denna information (Lönnqvist, 1998).
Intressenterna skall kunna lita på att uppgifterna i en årsredovisning, som godkänts av företagets
revisor, är riktiga. Banker skall vid sin kreditbedömning kunna utgå från att värdet på bolagets
varulager är korrekt upptaget i balansräkningen. I annat fall kan revisorn bli skadeståndsskyldig
(Holmström, 1999)
6.3

Redovisningsprinciper

I redovisningslagstiftningen såväl som i nationell som internationell redovisningspraxis har vissa
grundläggande principer utvecklats. Dessa principer styr företagens bokföring och bokslut
(Holmström, 1999).
6.3.1

Grundläggande redovisningsprinciper

Två av de mest grundläggande redovisningsprinciperna är principerna om god redovisningssed och
rättvisande bild. Enligt ÅRL 2 kap 2 § skall årsredovisningen upprättas i enlighet med god
redovisningssed, vilket innebär att företaget skall följa de råd och anvisningar som utges av
Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Dessutom är det skyldigt att följa faktisk praxis, det
vill säga den praxis som råder bland kvalitativt representativa bolag (Lönnqvist, 1998). Vad gäller
rättvisande bild säger ÅRL 2 kap 3 § att företagets balans- och resultaträkning samt noter skall
”upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det
behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.”
6.3.2

Övriga redovisningsprinciper

Enligt going concern principen skall värdering av tillgångar och skulder baseras på antagandet att
företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under överskådlig tid och därmed inte avvecklas.
Principen innebär att man vanligen bortser från marknadsvärdet när man värderar en tillgång. Att
titta på vad man skulle kunna få ut för sina tillgångar om de såldes på bokslutsdagen är inte
relevant, eftersom man antar att företaget skall leva vidare. I det senare fallet ingår inte en
försäljning i framtidsscenariot (Holmström, 1999) (Lönnqvist, 1998).
Jämförbarhetsprincipen innebär att företaget skall använda samma värderingsprinciper och
uppdelning på delposter som föregående år. Den som läser årsredovisningen skall därmed kunna
göra jämförelser med tidigare år och ha möjlighet att se trender i företagets utveckling. Företag som
frångår tidigare värderingsprinciper är skyldigt att räkna om föregående års siffror så att åren blir
jämförbara (Holmström, 1999) (Lönnqvist, 1998).
All värdering skall enligt ÅRL 2 kap 4 § ske med rimlig försiktighet, försiktighetsprincipen. Vad
som är viktigt är att tillgångar inte är övervärderade och skulder undervärderade. För intressenterna
är konsekvenserna av en överdrivet positiv bild av bolagets ekonomi större än konsekvenserna av
en alltför negativ bild (Holmström, 1999) (Lönnqvist, 1998).
Principen om post för post värdering medför att tillgångar och skulder skall värderas var för sig.
De får heller inte kvittas mot varandra, principen om bruttoredovisning (Holmström, 1999)
(Lönnqvist, 1998).
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6.4

Värdering av anläggningstillgång och omsättningstillgång

Vid värdering av tillgångar är, som vi nämnde ovan, grundregeln att varje tillgång skall värderas var
för sig (Lönnqvist, 1998) och att hänsyn tas till anskaffningsvärdet samt det verkliga värdet
(Thomasson, 2000). ”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande
brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång” (ÅRL 4 kap
1§ 1 st). Vad som påverkar klassificeringen är således det bakomliggande syftet med innehavet av
tillgången (Thorell, 1999). En anläggningstillgång måste finnas kvar i företaget minst ett år efter
köpet. Den första värderingen av en anläggningstillgång skall göras vid inköpet. Hänsyn tas till
samtliga utgifter som företaget haft för anläggningstillgången från idé till det att den är
färdiginstallerad och på det beloppet beräknas avskrivningar, vilket alla är skyldiga att göra
(Thorell, 1999). Detta kallas med ett gemensamt namn för anläggningstillgångens
anskaffningsvärde (Lönnqvist, 1998). Som tidigare nämnts är det viktigt att företag inte
övervärderar sina tillgångar, enligt försiktighetsprincipen (Andersson, et al, 1997). I de fall en
övervärdering sker, innebär det att företagets resultat ökar. Om de vinster som därigenom uppstår
delas ut till ägarna, blir följden att kapitalet minskar. Skulle detta fortgå kommer företaget så
småningom att få svårt att betala sina skulder.
6.4.1

Anläggningstillgång

För att en tillgång skall få klassificeras som en anläggningstillgång krävs att följande två faktorer är
uppfyllda:
· Företaget skall ha som avsikt att använda sig av tillgången under merparten av dess
ekonomiska livslängd (Lönnqvist, 1998) det vill säga, hur många år företaget har för avsikt
att bruka anläggningstillgången (Thomasson, 2000).
· Den ekonomiska livslängden måste vara minst ett år (Thorell, 1999).
Anläggningstillgångar delas upp i tre olika kategorier:
· Immateriella anläggningstillgångar
o Forsknings- och utvecklingsarbete samt liknande arbeten
o Patent, licenser, varumärken och liknande
o Goodwill som förekommer vid köp av företag
o Förskott för immateriella tillgångar
· Materiella anläggningstillgångar
o Byggnader och mark
o Maskiner och andra tekniska anläggningar
o Inventarier, verktyg och installationer
o Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
· Finansiella anläggningstillgångar
o Andelar/ fodringar i koncernföretag
o Andelar/ fodringar i intresseföretag
o Andra långsiktiga värdepappersinnehav
o Lån till delägare eller närstående till företaget
o Andra långfristiga fodringar (Lönnqvist, 1998).
6.4.2

Omsättningstillgång

För att en tillgång skall rubriceras som omsättningstillgång krävs att tillgången snabbt kan omsättas
till likvida medel (Thorell, 1999), samt att avsikten är att inneha den högst ett år.
Det finns fyra olika kategorier av omsättningstillgångar:
· Varulager
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·
·
·

Kortfristiga fodringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank (Lönnqvist, 1998).

När en omsättningstillgång värderas används huvudprincipen, lägsta värdets princip. Principen
innebär att omsättningstillgången högst får värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet eller
det verkliga värdet (Thomasson, 2000). I verkligt värde ingår beräknat försäljningsvärde minus
eventuella försäljningskostnader (Andersson, et al, 1997).
I samband med årsbokslutet skall det varulager som är kvar inventeras, det vill säga varje artikel
skall räknas och förtecknas på en inventeringslista. För företag med många olika typer av varor kan
detta arbete bli ganska tidsödande (Andersson, et al, 1997). Den post som oftast är svårast att
värdera är varulagret, som skall värderas varje varugrupp för sig, enligt FIFU-metoden. FIFU står
för Först-In-Först-Ut och innebär att man anser att de varor som först kom in i lagret också såldes
först. Med andra ord är de varor som är kvar vid årets slut de som senast levererades till företaget
(Holmström, 1999) (Thorell, 1999). Syftet med lagervärdering är att jämföra periodens kostnader
med dess intäkter för att på så sätt beräkna vinsten (Westermark, 1996). Varulagret skall, som vi
nämnde ovan, värderas enligt lägsta värdets princip men med avdrag för inkurans. Inkurans innebär
den förlust som har uppkommit i samband med svinn, trasiga, omoderna varor eller dylikt. Eftersom
inkurans kan vara svårt att beräkna, finns en treprocentsregel som innebär att företag har rätt att dra
bort tre procent på varulagrets totala anskaffningsvärde (Holmström, 1999).

FIFU

LVP

Ev.
inkurans

Lagervärde
i balansräkning

(Andersson, et al, 1997)
Även fordringar, exempelvis kundfordringar skall värderas. Fordringar som är osäkra måste
särskiljas från säkra fordringar (Holmström, 1999). Om företaget bedömer att det finns risk för att
de inte kommer att få fullt betalt från en kund, skall hänsyn tas till detta vid värderingen i bokslutet.
Osäkra fordringar måste enligt bokföringslagen skrivas ned med skäligt belopp, vilket skall
motsvara den eventuella framtida kundförlusten. Nedskrivningen skall dock inte omfatta momsen,
eftersom denna återbetalas av skattemyndigheten om gäldenären går i konkurs.
I de fall företag har fordringar i utländsk valuta, skall dessa värderas till balansdagens växelkurs
(Andersson, et al, 1997).
6.5

Avskrivningar

Vissa tillgångar, såsom materiella och immateriella anläggningstillgångar, får enligt ÅRL 4 kap 4 §
inte bokföras som en kostnad det år investeringen görs. De skall i stället skrivas av med årets
värdeminskning, med hänsyn till den förväntade ekonomiska livslängden (Holmström, 1999). Dessa
bokföringsmässiga avskrivningar (avskrivningar enligt plan) görs eftersom tillgångar slits och för
att de med tiden helt enkelt blir omoderna. Planenliga avskrivningar är företagen skyldiga att göra
(Thorell, 1999). När det gäller avskrivning på fastigheter tillämpas vanligen planenlig avskrivning
enligt de rekommendationer som Riksskatteverket ger ut, beroende på vilken typ av fastighet
företaget har, exempelvis hyres- eller industrifastighet. Det är dessutom viktigt att tänka på att det
endast är byggnadens värde som får skrivas av och inte tomtmarken, eftersom denna normalt inte
minskar i värde (Andersson, et al, 1997). Förutom bokföringsmässiga avskrivningar finns även
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skattemässiga avskrivningsregler. Dessa regler ger möjlighet för företag, som så önskar, att göra
högre avskrivningar (avskrivningar över plan) än de bokföringsmässiga. Syftet med
överavskrivningar är att minska resultatet och därmed också bolagets skatt (Holmström, 1999).
När en tillgång skrivs av med ett högre belopp i början och som successivt minskar görs en
degressiv avskrivning, med andra ord minskar avskrivningsbeloppet varje år. Progressiv är
tvärtemot degressiv, det vill säga låga avskrivningar i början som därefter stiger. Progressiva
avskrivningar används sällan på grund av att det kan vara svårt att förutse tillgångens nyttjande. Om
tillgången skrivs av med ett lika stort belopp under åren råder proportionell avskrivning.
Proportionell avskrivning är sällan rätt teoretiskt sett eftersom tillgångar ytterst sällan förslits jämnt
över åren. Det är ändå proportionella avskrivningar som ofta används i praktiken (Thorell, 1999).
Dessa systematiska avskrivningar är baserade på tillgångars anskaffningsvärde (Thomasson, 2000)
och görs för att företag inte ska kunna manipulera sitt resultat genom att anpassa avskrivningen
efter hur det går i företaget (Lönnqvist, 1998).
Finansiella anläggningstillgångar skiljer sig på en punkt i jämförelse med materiella och
immateriella anläggningstillgångar då det gäller avskrivningar. Skillnaden ligger i att de finansiella
inte har någon begränsad ekonomisk livslängd, varför inga avskrivningar görs på dessa.
(Thomasson, 2000).
Enligt skattelagstiftningen kan vissa inventarier, så kallade förbrukningsinventarier, skrivas av med
100 %, det vill säga bokföras som kostnad samma år som inköpet sker. Som förbrukningsinventarier räknas exempelvis inventarier av mindre värde. Vad som anses som mindre värde beror
på företagets storlek, men brukar vanligtvis innebära att värdet understiger tvåtusen kronor.
Dessutom anses även inventarier med en förväntad ekonomisk livslängd understigande tre år, som
förbrukningsinventarier och kostnadsförs därmed direkt (Andersson, et al, 1997).
När ett företag ändrar avskrivningstiden för anläggningstillgångar påverkas det redovisade
resultatet. Genom att öka avskrivningstiden från exempelvis fem till tio år minskar årets avskrivning
enligt plan med hälften jämfört med föregående år, vilket innebär att årets vinst ökar eller årets
förlust minskar. Vid förändrad avskrivningstid krävs att skälen anges i företagets årsredovisning
(Andersson, et al, 1997).
6.6

Ned- och uppskrivning

Om ett företag upptäcker att en tillgångs värde på balansdagen antingen är lägre eller högre än
bokfört värde kan värdet skrivas ned eller upp (Thorell, 1999).
6.6.1

Nedskrivning

Nedskrivning av en anläggningstillgång är detsamma som den oväntade värdeminskning som
inträffat under ett år.
En nedskrivning skall göras ”om det redovisade värdet är högre än tillgångens verkliga värde”
(Lönnqvist, 1998 s. 65). Denna regel är tvingande, men det finns undantag. Det ena är om företaget
tror att värdet på tillgången kommer att öka igen om några år. Det andra undantaget gäller
finansiella anläggningstillgångar där nedskrivning får göras även om det förutspås att marknaden
kommer att förbättras. Anledningen till att det fungerar så för de finansiella anläggningstillgångarna
är att det ofta finns en marknad som reglerar priserna automatiskt (Lönnqvist, 1998).
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6.6.2

Uppskrivning

Då försiktighetsprincipen är påfallande utbredd i den svenska redovisningen, gör den sig även
påmind när det gäller uppskrivning av anläggningstillgångar. Till skillnad från nedskrivning kräver
inte lagen att en uppskrivning skall göras (Lönnqvist, 1998).
För att få göra en uppskrivning måste följande faktorer vara uppfyllda:
· Det verkliga värdet på tillgången skall väsentlig överstiga det bokförda värdet.
· Det verkliga värdet på tillgången skall vara bestående.
· Den nya värderingen av tillgången skall vara tillförlitlig.
· Det är endast tillåtet att skriva upp materiella och finansiella anläggningstillgångar (Thomasson,
2000).
Vid en uppskrivning får tillgången således ett högre värde i bokföringen än tidigare, och för att
undvika att årets resultat påverkas, skall det uppskrivna beloppet avsättas till en uppskrivningsfond.
Det måste alltid finnas en utredning som grund för en uppskrivning. Utredningen skall visa vilket
bestående marknadsvärde tillgången har och grunda sig på ett utlåtande från en oberoende
värderingsman (Andersson, et al, 1997).
6.7

Konkurs

Det finns flera skäl till att företag får ekonomiska problem. Några av orsakerna kan exempelvis vara
lågkonjunktur, ökad konkurrens samt en alltför hög belåning (Folkesson,1996).
6.7.1

Olika typer av ekonomiska problem

Som tidigare nämnts kan de ekonomiska problemen indelas i tre grupper, beroende på grad av
betalnings- och balansproblem; illikviditet, insolvens/obestånd och insufficiens.
Illikviditet innebär att företaget har en tillfällig betalningsoförmåga, det vill säga saknar de likvida
medel som krävs för att betala en skuld som förfaller till betalning. Oftast medför inte denna
situation något allvarligare än en skyldighet att betala dröjsmålsränta (Folkesson,1996). Det finns
ingen anledning att försätta ett företag i konkurs enbart på grund av illikviditet (Welamson, 1997).
”Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att
denna oförmåga inte är endast tillfällig” (KL 1 kap 2 § 2 st). Således är ett företag på obestånd om
betalningsoförmågan förväntas fortgå under en längre tid (Folkesson,1996).
”En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs,
om inte annat är föreskrivet” (KL 1 kap 2 § 1 st). Dessutom säger KL 1 kap 7 § att om gäldenären
själv, vid en konkursansökan, säger att han är insolvent, skall detta godtas.
Det sista ekonomiska problemet kallas för insufficiens och betyder att bolagets skulder överstiger
dess tillgångar. Enligt ABL 13 kap 2 § är företag som befinner sig i en sådan situation skyldiga att
träda i tvångslikvidation, vilket innebär att den juridiska personen avvecklas utan att konkurs
föreligger (Folkesson, 1996).
När ett företag hamnar i ekonomisk kris brukar detta ofta leda till att företaget så småningom ställer
in sina betalningar. Betalningsinställelsen är ofta det första offentliga tecknet på att bolaget har
problem och innebär att balansräkningen skall frysas. Inga gamla skulder får betalas med undantag
av hyror och de anställdas löner. Ingen ny skuldsättning får heller ske. Syftet är att försöka lösa
krisen och rekonstruera företaget, exempelvis genom någon form av ackordsuppgörelse med
fordringsägarna. Med ackordsuppgörelse menas en överenskommelse med fordringsägarna att
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nedsätta sina fordringar. I de fall rekonstruktionsförsöket misslyckas leder betalningsinställelsen
vanligtvis till konkurs (Folkesson, 1996).
En konkurs är ofta en extremlösning för företag med krisproblem. Vad det handlar om är att en
konkursförvaltare, för fordringsägarnas räkning och på ett skyndsamt sätt, skall försöka omvandla
boets tillgångar till pengar (Hallgren, 1996).
Enligt Folkesson (1996) finns det tre sätt att realisera gäldenärens egendom på:
· auktionsförsäljning
· försäljning under hand (anbudsförsäljning)
· fortsätta gäldenärens rörelse
Om förvaltaren väljer att fortsätta rörelsen är detta enbart i syfte att sälja ut egendom eller för att
rädda verksamheten, då det är lättare att överlåta en rörelse i drift, än en som är nedlagd (Folkesson,
1996). Den bästa och snabbaste lösningen är vanligtvis att sälja rörelsen i sin helhet. I de fall detta
inte är möjligt, uppstår en besvärlig avvecklingsperiod. I utgångsläget har förvaltaren inga
kostnader för personal, då dessa betalas via den statliga lönegarantin. Däremot måste han fatta en
rad snabba och svåra beslut. Är det möjligt att driva rörelsen vidare? Ger en auktionsförsäljning
eller anbudsförsäljning det bästa priset för tillgångarna? Vid konkurser blir ofta kapitalförstörelsen
stor oavsett hur man gör (Hallgren, 1996).
6.7.2

Konkursförloppet

Den som är på obestånd/insolvent, det vill säga har en betalningsoförmåga som inte är tillfällig,
skall på egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs (Folkesson, 1996).
Konkursansökan lämnas till tingsrätten på den ort där gäldenären bör svara i tvistemål som angår
betalningsskyldighet i allmänhet. För fysisk person motsvaras detta av dennes folkbokföringsort och
för juridisk person den ort där styrelsen har sitt säte (Welamson, 1997).
Om ansökan görs av gäldenären själv, bör en förteckning över boets samtliga tillgångar och skulder
bifogas, med uppgift om varje borgenärs namn och postadress. Förteckningen skall undertecknas av
gäldenären (KL 1 kap 3 § 1 st). En sådan konkursansökan godkänner tingsrätten omgående och
gäldenären blir försatt i konkurs samma dag som ansökan inkommer. Görs ansökningen däremot av
en borgenär, skall denne bifoga uppgift om sin fordran samt de omständigheter i övrigt han grundar
sitt yrkande på. Därefter skall gäldenären ges möjlighet att inkomma med svaromål. I de fall
gäldenären inte vill medge ansökan, prövas denna senare vid en så kallad konkursförhandling vid
tingsrätten (Folkesson, 1996).
Gäldenären
är insolvent

Konkursansökan
Fristdag

Presumtionsregler för
insolvens

Bouppteckning
tillgångar +
skulder Konkursbeslut
Konkursförvaltare utses

Förvaltarberättelse –
en konkursutrednig

Edgångssammanträde

Halvårsberättelse

Tillgångar saknas =
konkursen avskrivs

(Folkesson, 1996)
”Genom en konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk
gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas
tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet” (KL 1 kap 1 §).
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Samtidigt som tingsrätten fattar beslut om konkurs fastställs tidpunkt för edgångssammanträde, där
gäldenären skall avlägga bouppteckningsed, vilket innebär att han går ed på att bouppteckningens
uppgifter är riktiga (Welamson, 1997). Edgångssammanträdet skall hållas tidigast en och senast två
månader efter tingsrättens konkursbeslut (KL 6 kap 4 §). Det är vanligt att gäldenären undanhåller
viss egendom eller gynnar särskilda borgenärer. Det kan dessutom vara så att vissa leverantörer
hämtar tillbaka sina leveranser eller att personalen plockar med sig tillgångar hem. Försvinner
tillgångar under konkursens gång blir gäldenären straffansvarig (Lundén & Svensson, 1993).
I samband med konkursbeslutet skall rätten även utse en konkursförvaltare och för denne finns
särskilda kvalifikationskrav (Folkesson, 1996): ”En förvaltare skall ha den särskilda insikt och
erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget” (KL 7 kap 1 § 1
st). Konkursuppdrag brukar oftast lämnas till affärsjurister eller advokater som i förväg godkänts av
tillsynsmyndigheten och konkursdomstolen (Folkesson, 1996). När konkursförvaltare är utsedd är
det han som är ställföreträdare för bolaget och om det är nödvändigt får han även ingå avtal
(Stangendahl, 1993).
Som en första åtgärd brukar förvaltaren ta kontakt med gäldenären för att få kontroll över
konkursboets tillgångar, det vill säga den egendom som skall ingå i konkursen. Förvaltaren skall
snarast möjligt upprätta en konkursbouppteckning i vilken gäldenären uppger vilka tillgångar och
skulder han har. Syftet är att bouppteckningen skall ge förvaltaren själv en tillförlitlig grund för
konkursförvaltningens fortsatta bedrivande (Welamson, 1997). Värderingen av företagets tillgångar
och skulder är konkursförvaltaren ansvarig för (Folkesson, 1996). Det enda som sägs i lagen om
själva värderingen är att ”boets tillgångar skall tas upp till noggrant uppskattade värden” ( KL 7
kap 13 §). När konkursen är fastslagen skall rätten genast kungöra beslutet i Post och Inrikes
Tidningar samt en ortstidning. Detta för att borgenärer skall få kännedom om konkursen så de kan
bevaka sina rättigheter. Rätten skall även underrätta olika myndigheter exempelvis
tillsynsmyndigheten och kronofogdemyndigheten samt den lokala åklagarmyndigheten
(http://www.rsv.se/kronofogden/handledningar/90004/kap6.html). Senast en vecka innan
edgångssammanträdet skall bouppteckningen inges till rätten samt tillsynsmyndigheten (KL 7 kap
13 § 4 st).
Förutom bouppteckning är förvaltaren skyldig att upprätta en skriftlig förvaltarberättelse. Det är
främst genom denna så kallade konkursutredning som borgenärernas intresse över boets ställning
tillgodoses (Welamson, 1997). Förvaltarberättelsen inleds vanligtvis med en sammanfattning av
bouppteckningens siffror och följs därefter av en historisk beskrivning av gäldenärens ekonomiska
verksamhet (Folkesson, 1996). Dessutom skall orsakerna till gäldenärens obestånd anges om detta
är möjligt samt vid vilken tidpunkt obeståndet kan antas ha inträtt (KL 7 kap 15 §). Ytterligare
uppgifter som skall ingå i förvaltningsberättelsen framgår av KL 7 kap 15 §. Denna skall skickas till
rätten, tillsynsmyndigheten samt till varje borgenär som begär det (Welamson, 1997).
I de fall en konkurs inte är avslutad senast sex månader efter edgångssammanträdet, skall
förvaltaren inlämna en halvårsberättelse där han bland annat anger vilka åtgärder som vidtagits för
att avsluta konkursen. Varje halvår därefter skall sådan berättelse upprättas till dess att konkursen är
avslutad (KL 7 kap 20 § 2 st).
6.7.3

Förvaltararvode

”Arvodet till förvaltaren bestäms av rätten. Om det har utsetts flera förvaltare, skall särskilt arvode
bestämmas för var och en av dem. Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp än som med
hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed det har utförts
samt boets omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget” (KL 14 kap 4§).
Konkurskostnaderna, där arvodena ingår, har högst prioritet när boets tillgångar delas ut. Därefter
skall konkursboets egna skulder betalas och slutligen de konkursskulder som har lägst prioritet.
Förvaltaren skall skriva en arbetsredogörelse och uppge nedlagd tidsåtgång samt yrka arvode på
respektive uppdrag som har genomförts. Innan arvodet fastställs av rätten skall alltid
tillsynsmyndigheten höras (Stangendahl, 1993). Om borgenärerna, gäldenären eller
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tillsynsmyndigheten begär det, har de mellan tre och fyra veckor på sig att yttra sig över arvodets
storlek, innan domstolen fastställer beloppet (Edström, Lundén & Svensson, 1999). I de fall en
konkurs är omfattande och drar ut på tiden, har förvaltaren rätt att kräva förskott på sitt arvode. Han
skall även skriva en arbetsredogörelse som skickas till tillsynsmyndigheten. Därefter godkänns
denna av rätten (Edström, Lundén & Svensson, 1999).
6.7.4

Tillsynsmyndigheten

”Kronofogdemyndigheterna är tillsynsmyndigheter” ( KL 7 kap 25 §).
Inom kronofogdemyndigheten finns en självständig organisatorisk del; tillsynsmyndigheten som har
till uppgift att se till att konkursförvaltningen bedrivs enligt konkurslagen samt att konkursen
avslutas snarast möjligt. Ytterst sällan kan tillsynsmyndigheten påverka själva förvaltningen, men
om inget hinder föreligger, skall förvaltaren höra myndigheten innan denne vidtar en viktig
förvaltningsåtgärd (Stangendahl, 1993) (Welamson, 1997). Om det finns anledning får
tillsynsmyndigheten dessutom inventera konkursboets tillgångar och begära redovisning av
förvaltaren (Stangendahl, 1993). Under tiden som förvaltning sker skall tillsynsmyndigheten ha
tillgång till det räkenskapsmaterial som rör konkursboet. I de fall en borgenär, gäldenär,
granskningsman eller rätten kräver att få se de handlingar som rör hur konkursboet förvaltas skall
tillsynsmyndigheten lämna ut dessa (KL 7 kap 28 §). När slutredovisningen är gjord granskas den
av tillsynsmyndigheten och skickas vidare till domstolen tillsammans med ett utlåtande. Därefter är
handlingarna offentliga och finns hos både tillsynsmyndigheten och domstolen (Edström, Lundén &
Svensson, 1999).
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7

Resultat av intervjuer

7.1

Inledning

Detta kapitel syftar till att beskriva resultatet av konkursförvaltarnas svar på våra intervjufrågor
rörande värdering av tillgångar vid konkurs.
Målet med vår uppsats har bland annat varit att försöka ta reda på hur konkursförvaltare tänker vid
värdering av tillgångar i ett konkursbo och vad de själva anser i olika värderingsfrågor, samt om,
och i så fall på vilket sätt, värderingen påverkar utgången av en konkurs. Litteratur och annan
information vad gäller dessa frågor har varit knapphändig, varför vi valt att genomföra ett antal
intervjuer.
7.2

Tillvägagångssätt vid val av intervjupersoner

Namnen på fem av de sju intervjupersoner vi vänt oss till med våra frågor, har vi fått från Enar
Folkesson, då personerna i fråga är kända för att ha lång erfarenhet och därmed kunskap inom
området. En intervjuperson kände en av oss till sedan tidigare. Vi kontaktade dessutom ytterligare
fyra slumpmässigt utvalda konkursförvaltare, varav två av dessa var verksamma inom
Göteborgsområdet. Av olika skäl hade de dock inte möjlighet att ställa upp på intervjuer inom den
tidsram som vi ansåg vara nödvändig för att hinna slutföra vårt arbete. Vi är därför medvetna om att
det finns en viss risk för att de förslag på intervjupersoner vi fått från Folkesson kanske inte ger en
helt rättvisande bild av verkligheten. Vi menar dock att det inte är säkert att ett helt slumpmässigt
urval skulle gett ett annorlunda resultat. Vi har ändå ansett att konkursförvaltarnas kunskap och
erfarenhet varit det viktigaste.
Vi vill även förklara att vi från början endast hade bokat tid för två intervjuer med personer som
arbetar på Ackordscentralen, men att ytterligare en anställd tyckte det vore intressant och roligt att
få vara med i vår studie.
För att utröna om det finns eventuella skillnader i tanke- och handlingssätt beroende på var i landet
en konkursförvaltare har sitt verksamhetsområde, har vi genomfört intervjuer med tre förvaltare
verksamma i en storstad (Göteborg) och tre verksamma på mindre orter (Uddevalla och
Trollhättan). Vi har även genomfört en intervju med Enar Folkesson, som tidigare varit verksam
som konkursförvaltare. Anledningen till detta har varit att vi haft funderingar över om de svar vi fått
varit ärliga. Vi ansåg att det fanns risk att viss, eventuellt känslig information, undanhållits oss i
intervjusituationer med förvaltare som fortfarande är verksamma inom området. En person som inte
längre arbetar med konkurser, menade vi, kanske skulle ge oss en mer objektiv bild i vissa frågor.
Trots att det gått några år sedan Folkesson arbetade som konkursförvaltare, anser vi ändå att den
information vi fått av honom fortfarande är relevant.
Slutligen vill vi även göra läsaren observant på att några av våra respondenter vid ett fåtal tillfällen
och av olika anledningar, inte svarat på vissa frågor.
7.3

Presentation av utvalda intervjupersoner:

Susanna Tropp
Börje Andersson
Lars Zetterberg
Jan Save
Staffan Karnå
Göran Persson
Enar Folkesson

Ackordscentralen, Göteborg
Ackordscentralen, Göteborg
Ackordscentralen, Göteborg
Advokatfirman Hammar, Uddevalla
Advokatfirman Kjällgren , Trollhättan
Advokaterna Smith, Persson & Friberg, Uddevalla
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Uddevalla
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Vad gäller personer som arbetar med konkurser kan de antingen arbeta som handläggare eller
konkursförvaltare. Enligt både Staffan Karnå och Enar Folkesson är det i en del fall, personer utan
juridisk utbildning eller jurister med ringa erfarenhet inom ämnet, som arbetar som handläggare
(medhjälpare) och därmed sköter många av de praktiska frågorna. En konkursförvaltare däremot är
en jurist eller advokat vars uppgift är att försöka rekonstruera företaget. Det är vanligtvis förvaltaren
som sköter kontakten med banker och övriga intressenter, däribland företagsledningen.
7.3.1

Beskriv din erfarenhet inom konkurs- och värderingsområdet

Börje Andersson arbetar i dagsläget på Ackordscentralen i Göteborg. Hans främsta arbetsuppgift
handlar om företagsrekonstruktion men även konkurser, främst då den ekonomiska biten, där bland
annat konkursbouppteckningen ingår. Sedan 1990 har han arbetat både som konkurshandläggare
och förvaltare.
Jan Save är, med sina 32 verksamhetsår, den av våra sju intervjupersoner som har längst erfarenhet
inom konkursområdet.
Susanna Tropp angav att hon under hela sitt verksamma liv arbetat med konkurser, både som
handläggare och konkursförvaltare. Under de senaste elva åren har hon enbart arbetat som
förvaltare.
Staffan Karnå var tidigare bankjurist och kom därigenom i kontakt med konkurs- och
värderingsfrågor vid olika tillfällen. I dagsläget arbetar Karnå på Advokatfirman Kjällgren i
Trollhättan och har sysslat med konkursförvaltning sedan 1988.
Lars Zetterberg arbetar, liksom Börje Andersson och Susanna Tropp, på Ackordscentralen i
Göteborg. 1990 började han sin juridiska bana inom konkursområdet, som konkursdomare vid
Göteborgs tingsrätt. För tio år sedan blev Zetterberg handläggare på Ackordscentralen och arbetar
sedan 1997 som konkursförvaltare.
Göran Persson ville tyvärr inte närmare kommentera sin erfarenhet inom konkurs- och
värderingsområdet.
Enar Folkesson började någon gång under 1970-talet som konkurshandläggare på Ackordscentralen
i Göteborg. Folkesson hade då en ekonomisk utbildning bakom sig. 1978 blev han utbildad jurist
och fick därmed egna förvaltaruppdrag. I dagsläget arbetar Folkesson bland annat som
universitetsadjunkt vid högskolan Trollhättan/Uddevalla.
Sammanfattning:
Bland våra sju intervjupersoner varierade således arbetslivserfarenheten från 12 verksamhetsår upp
till 32. Samtliga, utom Göran Persson, uppgav att de arbetat både som handläggare och
konkursförvaltare.
7.3.2

På vilket sätt anser du att värdering av tillgångar vid konkurs skiljer sig från
bolagets värdering vid sista årsbokslutet? Varför uppstår eventuella
skillnader?
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Skillnaden mellan värderingen i ett årsbokslut och den värdering som sker i samband med en
konkurs är som "natt och dag", enligt Börje Andersson. Vid en studie är det svårt att förstå att det är
samma verksamhet det handlar om, eftersom skillnaderna är så stora.
Vidare ansåg han att värderingen i ett årsbokslut, till skillnad från den vid konkurs, bygger på going
concern principen. I årsbokslutet skall avskrivningar göras på anläggningstillgångar med hänsyn till
den förbrukning som skett. När det gäller omsättningstillgångar tas dessa upp till
anskaffningsvärdet.
Vid en konkurs däremot, skall konkursförvaltaren göra en uppskattning av tillgångarnas värde på
konkursdagen, det vill säga ett tänkt försäljningspris under en kort period. Vad det handlar om är att
komma så nära sanningen som möjligt och om minsta tveksamhet råder görs en försiktig värdering,
menade Andersson. Borgenärerna måste få veta ungefär hur mycket de kan komma att få ut för sina
fordringar, för att därefter ha möjlighet att göra reserveringar och samtidigt slippa negativa
överraskningar vid konkursutdelningen. Andersson ansåg även att det inte finns någon som har
intresse av att hålla uppe värderingen vid en konkurs, vilket det finns i ett årsbokslut.
På rubricerade fråga började Jan Save med att citera lagtexten: ”Förvaltaren skall upprätta en
bouppteckning, där tillgångarna skall tas upp till noggrant uppskattade värden.” (se bilaga 2)
Praktiskt fungerar det så att förvaltaren ”går ner på golvet för att titta på vad de olika sakerna är
värda, samtidigt som han ställer sig frågan: ”Vad kan jag sälja de här sakerna för? Detta har
initialt ingenting med balansvärdena att göra”.
Save ansåg att värderingen vid bokslut och konkurs skiljer sig åt på två punkter. Vid en konkurs är
det ett omedelbart försäljningsvärde, med avdrag för försäljningskostnader, som skall fram. I
årsbokslutet däremot, förutsätts att bolagets tillgångar även i fortsättningen kommer att användas i
verksamheten enligt going concern principen och att dessa tillgångar inte skall realiseras. Dessutom
följer tillgångarna i bokslutet en avskrivningsplan till dess att de inte är ekonomiskt eller praktiskt
användbara längre. Den andra skillnaden ligger, enligt Save, i att alla konkurser har ett
skyndsamhetskrav över sig och att marknaden därför ser helt annorlunda ut, vilket också leder till
ett annat pris. Save berättade att i vissa fall kan förvaltaren kopiera balansräkningen i årsbokslutet
men det förutsätter att företaget har en ordnad bokföring.
Av både tidsskäl och ekonomiska skäl tar Advokatfirman Hammar ofta hjälp av auktionsfirman
Kvarndammen i Göteborg om de har svårt att bedöma värdet på vissa tillgångar. Auktionsfirman
hjälper också till med själva försäljningen. I flertalet fall är tillgångarna redan sålda när
konkursbouppteckningen upprättas, varför det då är lätt att sätta ett värde.
Även Susanna Tropp menade att värderingen av tillgångar i årsbokslutet helt skiljer sig från
konkursbouppteckningens värdering. I årsbokslutet finns vissa principer som måste följas,
exempelvis going concern principen. Avskrivningar skall göras och i vissa fall även upp- och
nedskrivningar.
I bouppteckningen värderas tillgångarna till noggrant uppskattade värden och med tanke på att
företaget skall avvecklas, vilket hon anser kan vara svårt ibland. I dessa fall brukar en
värderingsman anlitas för att få en uppskattning om vad exempelvis varulagret kan vara värt vid en
snabb försäljning. Värdet av en tillgång vid konkurs har inget att göra med vad man köpt in den för
eller värderat den till i bokslutet, utan är alltid beroende på vilken marknad som finns och vad denna
marknad är beredd att betala. Ett vanligt exempel på en konkurs kan vara en klädbutik, menade
Tropp. Ofta är alla kläder av större värde sålda redan före konkursutbrottet, varför det som finns
kvar är svårsålt och därför inte har så högt värde. Alternativen vid en sådan konkurs är att försöka
hitta en uppköpare och sälja allt till denne men då vanligtvis till ett mycket lågt pris, eller att sälja ut
resterande varor till kraftigt rabatterade priser. Det sistnämnda alternativet kallade Tropp för
”påstricket”, vilket innebär att köparna får stoppa en påse full med kläder och betala exempelvis
hundra kronor. Fördelen med detta är att förvaltaren blir av med alla varor och får in mer pengar än
om varorna sålts till en enda uppköpare.
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När det gäller värdering av tillgångar vid konkurs ansåg Staffan Karnå, att ett varulager inte är
särskilt svårt att värdera. Eftersom förvaltaren vanligtvis gjort en konkursutförsäljning innan
bouppteckningen upprättas vet han därmed det faktiska värdet på tillgångarna. Generellt sett brukar
detta värde ligga långt under bokfört värde. För att som Karnå sade: ”få drag på en
konkursutförsäljning”, brukar en vanlig rabattsats ligga runt 50 %. Detta är dock till stor del
beroende på vilken bransch företaget befinner sig i.
Karnå gav som exempel ett bilförsäljningsföretag. Där kan det i de flesta fall vara så att det inte är
lämpligt att överhuvudtaget göra en konkursutförsäljning. En eventuell köpare av rörelsen är inte
intresserad att ta över om förvaltaren ”dumpat ut en massa bilar” och därmed mättat marknaden för
en tid framöver. Ändå är det trots allt så att försäljning av varor direkt till konsument ger mer betalt
än om dessa säljs till näringsidkare. Om försäljning skall ske av rörelsen i sin helhet eller genom
utförsäljning av varorna avgörs av förvaltaren. I de fall företaget som gått i konkurs är högt belånat
sker samråd med den bank som är inblandad.
Skulle det vara så att lagret inte är sålt när bouppteckningen upprättas, bygger värderingen mycket
på förvaltarens egen erfarenhet. I de fall erfarenhet saknas eller osäkerhet råder, tas hjälp av en
värderingsfirma alternativt en auktionsfirma. Enligt Karnå står det i konkurslagen att hänsyn skall
tas till försiktighetsprincipen när värdering sker.
Lars Zetterberg menade att värderingen är den minst intressanta frågan vid en konkurs. Det viktiga
är vad det egentliga utfallet blir. I bouppteckningen försöker han tänka på att göra en så vettig
värdering som möjligt, vilket innebär att värderingen varken bör vara för hög eller för låg. Eftersom
bouppteckningen ses som en utdelningsprognos kan en alltför hög värdering leda till att
borgenärerna får förhoppningar om en högre utdelning än vad det sedan blir i praktiken. En alltför
låg värdering däremot, kan påverka slutpriset och därför leda till problem när tillgångarna skall
säljas. I de fall det är svårt att göra en korrekt värdering anlitas en värderingsman.
Göran Persson var av samma åsikt som Zetterberg när det gällde konkursvärderingens betydelse.
Persson började därför svaret på vår fråga med att ställa motfrågan: ”Är detta intressant? Det går
inte att jämföra dessa tal” och menade samtidigt att svaret borde vara självklart. I årsbokslutet är
tillgångarna avskrivna, medan bouppteckningen tar upp det värde förvaltaren faktiskt får ut för dem.
Liksom Save och Tropp påpekade Persson att det enda konkurslagen säger om hur värderingen i
bouppteckningen skall ske, är att tillgångarna skall tas upp till noggrant uppskattade värden.
Dessutom ifrågasatte Persson om det sista årsbokslutet är intressant, eftersom tillgångarna oftast
redan är nedskrivna i detta. För att ytterligare belysa svårigheten i vår jämförelse tog han upp ett
exempel med en bagerirörelse som gått i konkurs. I företagets sista årsbokslut var tillgångarna
bokförda till tvåhundratusen kronor. Strax innan konkursen upprättades en kontrollbalansräkning
där tillgångarna värderades av två olika revisorer, till drygt femhundratusen kronor. När konkursen
var ett faktum gjorde Persson en egen värdering och tog dessutom hjälp av två oberoende
värderingsmän, eftersom han ansåg kontrollbalansräkningens värde överdrivet positivt.
Värderingsmännen kom fram till att etthundratjugotusen kronor kunde vara ett realistiskt värde,
medan det faktiska utfallet inte blev mer än åttiotusen kronor.
Enar Folkesson ansåg liksom de flesta av våra intervjupersoner att ovanstående värderingar skiljer
sig mycket åt. Värderingen i ett bokslut bygger på årsredovisningslagen och going concern
principen där tanken är fortsatt drift. Vid en konkurs däremot skall verksamheten avvecklas och
tillgångarna säljas ut. Värdering av tillgångar i bouppteckningen skall ske till noggrant uppskattade
värden vilket, enligt Folkesson, i de flesta fall innebär att konkursförvaltaren ”sätter upp ett finger i
luften för att försöka känna av och göra en grov uppskattning av värdet”. I de fall han anser det
nödvändigt tas hjälp av en värderingsman, men faktum är att det många gånger är
konkursförvaltaren som kommer närmast sanningen, menade Folkesson. Vid en grov uppskattning
motsvarar värderingen vid en konkurs cirka en tredjedel av marknadspriset. Några av anledningarna
till detta kan vara att en konkursförvaltare inte vill lämna några garantier, varför priset oftast blir
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lägre än det annars skulle varit. Dessutom vet potentiella köpare att tillgångarna ingår i ett
konkursbo och försöker därför pressa priset.
Folkesson ansåg även att det finns andra faktorer som kan styra priset. Ett företags ägare är ibland
personligt betalningsansvarig för bolagets skulder genom ett borgensåtagande. I dessa fall är ägaren
ofta beredd att betala ett överpris för att köpa tillbaka bolaget, detta för att banken skall få full
utdelning och ägaren därmed slippa betala sitt borgensåtagande. I vissa konkurser kan förvaltaren få
in så kallade snedfördelade anbud, vilket innebär att köparen är beredd att betala ett överpris för
viss egendom, exempelvis företagshypoteksegendom men ett underpris för resterande egendom. Det
slutliga resultatet i kronor blir detsamma men genom olika skatteregler blir detta en bättre affär för
köparen.
Sammanfattning:
Sex av sju intervjupersoner var av uppfattningen att företagets värdering i årsbokslutet och
konkursförvaltarens värdering i bouppteckningen inte går att jämföra överhuvudtaget. Zetterberg
och Persson ansåg dessutom att det är utfallet som är det intressanta och inte ovanstående
värderingar i sig.
Andersson, Save, Tropp och Folkesson menade att årsbokslutet bygger på going concern principen
och att avskrivningar, upp- och nedskrivningar sker. När det gäller värderingen i
konkursbouppteckningen konstaterade fyra personer att tillgångarna skall upptas till noggrant
uppskattade värden samt att denna värdering handlar om att komma så nära sanningen som möjligt.
Eftersom bouppteckningen kan ses som en form av utdelningsprognos gäller det att inte värdera för
högt för att undvika att ge borgenärerna falska förhoppningar. Två intervjupersoner nämnde
försiktighetsprincipen som grund för en låg värdering. Save, Karnå och Folkesson menade att
tillgångarna i en konkurs oftast är sålda redan innan bouppteckningen upprättas, varför värderingen
i dessa fall inte medför något problem.
Fem respondenter angav slutligen att de tar hjälp av olika värderingsfirmor i de fall osäkerhet råder.
7.3.3

För vem görs värderingen av tillgångar i bouppteckningen?
Vad innebär hög/låg värdering för utgången av konkursen?

Börje Andersson ansåg att hela avvecklingsarbetet är kopplat till borgenärerna. Med borgenärer
menade han olika intressenter ett företag har.
Anderssons uppfattning i delfrågan var att den enda anledningen till att tillgången värderas är att
fordringsägarna skall få en bild om hur utfallet av konkursen kan komma att bli. Hög eller låg
värdering spelar ingen roll för utgången. Någon stackare blir i vilket fall utan pengar. I de fall en
tillgång har ett negativt värde, exempelvis en fastighet som har miljöproblem och måste saneras, får
samhället ta hand om det eftersom ingen annan gör det. Gäldenären har inget att säga till om när det
gäller värderingen utan skall enbart gå ed på att alla tillgångar och skulder finns med i
bouppteckningen.
Jan Save påstod att en konkursförvaltare jobbar 5 % för samhället och resterande 95 % för
borgenärerna.
Save hade dock en annan åsikt än sina kollegor, vad gäller hög eller låg värdering. Han ansåg att en
tillgång varken värderas för högt eller för lågt utan till vad tillgången är värd. Save strävar efter att
hitta det exakta värdet på tillgången. Skulle tveksamheter uppstå gör konkursförvaltaren hellre
värderingen i underkant för att inte fordringsägarna skall invaggas i falska förhoppningar.
Huvudregeln är att söka sig till den aktuella marknaden där tillgången skall säljas. Värderingen har
en viktig uppgift att fylla vid edgången då gäldenären ska gå ed på sina tillgångar, dessutom ligger
den till grund för intressenter så att de själva kan bedöma värdet av tillgången.

____________________________________________________________________________________________
Examensuppsats C. HT 2002. Catarina Agnholm, Malin Moberg & Madeleine Sandström.

22

Värdering av tillgångar vid konkurs

Susanna Tropp menade att bouppteckningen görs för borgenärerna, så att dessa skall få en
uppfattning om hur mycket de kan tänkas få i utdelning.
Tropp ansåg dock att en låg värdering visst kan påverka priset. Hon menade också att potentiella
köpare sneglar på den värdering som gjorts och blir därigenom ovilliga att betala mer. Om det finns
flera villiga köpare, av en och samma tillgång, skulle en budgivning uppstå vilket eventuellt skulle
driva upp det utsatta priset. Detta är under förutsättning att bouppteckningen redan gjorts, vilket inte
alltid är fallet. Lyckas konkursförvaltaren sälja tillgången innan bouppteckningen upprättas har de
potentiella köparna ingen värdering att gå på, vilket innebär att marknaden styr. Vidare anser Tropp
att det är viktigt att vara försiktig i sina värderingar, vara realistisk samt ta hänsyn till om fakturorna
är äldre än sex månader eller om de har lämnats till kronofogden. Dessvärre blir ofta de
oprioriterade borgenärerna och staten utan utdelning vid en konkurs.
Det var endast Staffan Karnå som ifrågasatte denna fråga. Han menade att vissa gäldenärer har
väldigt mycket synpunkter på de värderingar som görs i bouppteckningen, medan andra inte ens
bryr sig. Karnå nämnde dock inget om borgenärerna.
Allt som förvaltaren gör, görs för borgenärernas räkning, berättade Lars Zetterberg.
Han hade samma åsikt i värderingsfrågan som Tropp, att en för låg värdering kan påverka priset.
Därför skall inte en för hög värdering göras så borgenärerna tror att de kan få mer pengar än vad de
kommer att få i verkligheten.
Göran Persson höll med Andersson, Save, Tropp och Zetterberg och svarade tveklöst att
bouppteckningen görs för borgenärerna.
Persson ansåg att en hög alternativt låg värdering inte spelar någon roll alls, då branschfolk i vilket
fall lägger ett rättvist bud på tillgången som skall säljas.
”Jag har hela tiden tänkt mig att det ska vara för borgenärerna i konkursen” menade Enar
Folkesson. Anledningen till det är att dessa skall ha möjlighet att ta upp sina fordringar till sitt rätta
värde i bokslutet. Ofta klagar gäldenärsbolaget på att värderingen av tillgångarna, som förvaltaren
gjort, är för låg. Det anser Folkesson beror på att gäldenären tittar på sista bokslutet och jämför det
med förvaltarens värdering.
Folkesson ansåg att en förvaltares värdering ofta blir en självuppfyllande profetsia när
bouppteckningen blir offentlig. Saknas en effektiv marknad sneglar gärna budgivaren på
bouppteckningen och ger sitt bud därefter. Skulle förvaltaren opponera sig mot köparens bud kan
denne komma med frågan varför förvaltaren värderat lägre, än denne anser att tillgången är värd?
Därför menade Folkesson att en hög/låg värdering kan påverka utgången. Ett exempel på detta var
när Folkesson värderade ett konkursbos aktier, med ett nominellt värde av fyrahundra tusen kronor.
Aktierna hade ett så kallat förväntningsvärde på åtta miljoner kronor. SEB som i detta fall var
borgenär och hade ovannämnda aktier i pant, ville att Folkesson skulle göra värderingen till åtta
miljoner kronor för att inte förstöra förväntningsvärdet. Han gjorde som borgenärerna ville och efter
två år såldes aktierna för fem miljoner kronor.
Sammanfattning:
Sex av de sju personer som vi har intervjuat svarade att värderingen på ett eller annat sätt görs för
borgenärerna. Anledningen till detta är att borgenärerna skall få veta hur mycket de skall redovisa
som fordringar i bokslutet. Angående följdfrågan ansåg två att värderingen inte hade någon
inverkan på utgången medan de övriga fem ansåg att det på ett eller annat sätt hade det. Att värdera
i underkant kan ha sina risker, framför allt om det inte finns fler än en köpare och under
förutsättning att bouppteckningen redan är gjord. Merparten ansåg dock att man inte skall invagga
borgenärerna i falska förhoppningar, vilket kan ske genom en hög värdering. Detta kan innebära att
borgenärerna tror att de skall få utdelning, för att senare upptäcka att så ej blir fallet.
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7.3.4

På vilket sätt får konkursförvaltaren betalt?

Börje Andersson berättade att när alla tillgångar har omvandlats till pengar finns en turordning för
vem som har rätt till pengarna där konkursförvaltaren står i första hand. Skulle det inte finnas
tillräckligt med pengar så det täcker förvaltarkostnaderna går staten in och betalar dessa.
Anderssons erfarenhet är att förtjänst och skicklighet styr vad han kan ta betalt. I en
arbetsredogörelse anges vad som gjorts och hur många timmar som lagts ner. Redogörelsen skickas
till tillsynsmyndigheten och tingsrätten för godkännande. Slutligen erhålls betalning.
Jan Save menade att förvaltaren får betalt när konkursen är avslutad. Han talade vidare om att en
arbetsredogörelse upprättas som konkursdomaren granskar.
Den nedlagda tiden har viss betydelse och ett stort uppdrag ger mer pengar än ett litet. Pengar för
värdering och liknande tas ur boet.
Susanna Tropp ansåg att förvaltaren får ett arvode som denne yrkar fritt ur hjärtat när konkursen är
avslutad.
Staffan Karnå sade att han i första hand får betalt ur boets tillgångar och att storleken är helt
beroende på nedlagd tid och uppnått resultat av konkursavvecklingen. Ibland tas betalt i förhållande
till antalet nedlagda timmar men det är inte ofta, menade Karnå. Konkurslagen säger inget om
timmar utan konkursförvaltaren skall sätta ett skäligt arvode. Förvaltaren skickar in en
arvodesframställan där denne redovisar vad som gjorts och yrkar på ett arvode.
Tillsynsmyndigheten yttrar sig om arvodesyrkandet och ger i allmänhet klartecken. Arvodet
fastställs därefter av tingsrätten när konkursen är avslutad.
Ett större ansvar ställer större krav på affärsmässighet. Liksom Andersson berättade Karnå att staten
går in och betalar arvodet om det inte finns tillräckligt med pengar i konkursboet.
Göran Persson å andra sidan svarade att pengar får tas som förskott ur konkursboet. Vidare nämnde
han liknande saker som de övriga angående arvode och tingsrätten.
Enar Folkesson började med att berätta om själva tillvägagångssättet när en förvaltare får betalt:
”förvaltaren får betalt i slutet av konkursen genom att han upprättar en arvodesräkning och en
arbetsbeskrivning som skall granskas av tillsynsmyndigheten och godkännas av tingsrätten”. När
en förvaltare tar betalt går denne inte efter tidsåtgång, vidare berättade Folkesson att förr var det till
och med förbjudet att ta betalt efter tidsåtgång. Anledningen till det var att en advokat kunde fylla ut
sin tid med en konkurs och sätta upp det som arbetad tid i arvodet, då denne inte hade några klienter
framför sig.
Enligt Folkesson finns ingen standardsumma som en förvaltare kan hålla sig till när denne gör sin
arvodesräkning. Han menade att det ibland sneglas på hur mycket tillgångar det finns i boet. Ju mer
tillgångar desto mer tar förvaltaren i arvode. Folkessons erfarenhet är att vad förvaltaren får ut i
arvode från de stora konkurserna finansierar arvodena för de små. Det tas ingen procentsats av
tillgångarnas värde men det är ändå något åt det hållet. På vissa platser har tillsynsmyndigheten
försökt få ner förvaltarnas arvoden men det resulterade i att förvaltarna lägger på lite extra i sina
yrkanden för att därefter kunna gå ner.
Sammanfattning:
I konkurslagen står det att konkursförvaltaren skall sätta ett skäligt arvode, vilket innebär att det inte
finns några direkta direktiv för hur konkursförvaltaren ska räkna när denne skall ta betalt för sina
tjänster. Den normala betalningsgången från arvode till betalning är att förvaltaren upprättar en
arvodesräkning och en arbetsbeskrivning som skall granskas av tillsynsmyndigheten och godkännas
av tingsrätten. Därefter får förvaltaren betalt. Hur förvaltaren värderar sin arbetsinsats när denne
skriver sin arvodesräkning kan skilja sig åt. Tre personer svarade att de tog hänsyn till antalet
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timmar de lagt ner, dock svarade två av dessa tre att de inte alltid gjorde det. Tropp sade att hon
”höftade”. En annan påstod att han fick pengar i förskott av konkursboet medan en tredje utgick
från värdet på tillgångarna. En sak, som Folkesson nämnde, var att vad förvaltaren får ut i arvode
från de stora konkurserna finansierar arvodena för de små.
7.3.5

Finns det skillnader vid värdering av materiella tillgångar i handelsföretag
mellan olika branscher och i så fall hur skiljer de sig åt?

Börje Andersson berättade att om en livsmedelsbutik går i konkurs är det viktigt som förvaltare att
direkt upprätta en handlingsplan eftersom livsmedel är en färskvara med bäst-före-datum. Det som
sker är att varorna direkt realiseras ut så att pengar kan flyta in till konkursboet. Går däremot ett
bilföretag i konkurs är detta lättare att värdera eftersom tillgångarna inte är färskvaror. I många fall
kan det även vara så att gäldenären har sålt av tillgångarna strax före konkursutbrottet, vilket har
gjort att pengarna har kommit konkursboet tillhanda. Det medför att konkursförvaltaren inte alltid
behöver tycka eller tro.
Vidare fortsätter Andersson med att ett konkursdrabbat företags verkliga värde beror på om det
finns en, två eller flera potentiella köpare. Vad som köparen betalar för vid köp av en hel rörelse är
bland annat kundkontakter, kunskapen hos de anställda och ingångna avtal. Finns det bara en
intressent är det självklart att värdet inte kan trissas upp. Är det däremot budgivning är chansen
större att få ett högre pris för tillgångarna. Detta är positivt för borgenärerna eftersom de därmed har
större chans att få bättre utdelning.
Jan Saves svarade att det finns skillnader branscher emellan, på grund av att olika branscher har
olika konjunkturcykler. Det kan vara så att förvaltaren i vissa fall är osäker på vad tillgångar är
värda. Då kan han ta hjälp av en värderingsman.
Save sade att eftersom han har varit i branschen i 32 år har han hunnit skaffa sig ett nätverk av
kontakter som är intresserade av att köpa konkurstillgångar. Om tillgångar skall säljas underhand
kan förvaltaren kontakta flera bilhandlare och fråga vad han kan få för exempelvis en Volvo S40.
Därefter säljs bilarna till den bilhandlare som är villig att betala det högsta beloppet. I de fall en
rörelse är uppstyckad är det svårt att få ut ett högt värde. Som exempel nämndes att om det finns en
hotellbroschyr är problemet att dessa inte kan auktioneras ut om rörelsen skall säljas i uppstyckad
form. Kommer det däremot en köpare som är intresserad av hela rörelsen har broschyrerna ett värde
eftersom köparen sparar låt säga etthundra tusen kronor i tryckkostnader.
Save berättade även att om en verkstad går i konkurs, som har muttrar och skruvar uppsorterade i
olika fack, finns det två möjligheter. Antingen styckas företaget upp och då läggs alla muttrar och
skruvar ihop till en stor klump, som vägs och säljs kilovis, till en uppköpare eller så säljs rörelsen i
sin helhet. I det senare alternativet är uppsorteringen ”guld värd” och köparen kan därför tänka sig
att betala ett högre pris för muttrarna och skruvarna, jämfört med om de varit osorterade.
Susanna Tropp inledde med att när det gäller värdering av bilar, är marknaden väl utvecklad och
förutsägbar. Går däremot en klädbutik i konkurs, har det betydelse om kläderna tillhör säsongen
eller inte. Om de inte gör det kan det vara svårt att realisera kläderna direkt. Antingen sparas dessa
vår- och sommarkläder exempelvis till maj och då sker en utförsäljning. Problemet är då att det
skall finnas plats att förvara dem och att det i maj finns någon som vill köpa kläderna. Alternativ två
är att sälja kläderna till en uppköpare, nackdelen är att det troligtvis erhålls en lägre summa jämfört
med om plaggen hade sålts var och en för sig.
Tropp berättade också att hon hade haft hand om ett konkursbo som var en sprutlackeringsfirma.
Företaget hade dyra, nya maskiner, dock fanns inga köpare. Till slut hittade hon potentiella köpare i
de baltiska staterna som gav ett bud. Budet var dock så lågt att banken inte accepterade det. Tiden
gick och till slut fick hon ändå sålt tillgångarna men då till ett alltför lågt värde jämfört med vad de
var bokförda till.
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Staffan Karnå ansåg att det är svårt att få ut ett högt värde om det är dyra, specialtillverkade prylar,
vilka är svåra att värdera, om det inte finns någon som vill köpa hela rörelsen. Karnå sade att
problemet råder på grund av att det inte finns många köpande aktörer av sådana varor. Som
exempel nämnde han att en gång hade han hand om en rörfirma med ett enormt lager, visserligen
var det nedskrivet men han fick inget för det eftersom det inte fanns någon marknad för
tillgångarna. En orsak till att ett lågt värde för lagret erhålls är att förvaltaren inte kan förmå den
gamla ägaren att fortsätta verksamheten.
Vad avser bilbranschen berättade Karnå att den är så pass ”genomlyst” vilket gör det lättare att
värdera bilarna genom att samtliga bilhandlare använder sig av gemensamma värderingslistor. Vid
konkurs vill både en potentiell näringsidkare och bilmärkenas leverantörer undvika att realisera nya
bilmodeller för att på sätt mätta marknaden.
”När det gäller detaljhandeln är det generellt sett lättare att få ut ett lagervärde om man är lite
småtjurig”, ansåg Karnå. Avslutningsvis menade han att det inte är vanligt att livsmedelsbutiker går
i konkurs.
Göran Persson sade att om en livsmedelsbutik går i konkurs har exempelvis en ananasburk samma
värde oavsett om den säljs i Konsum eller i en konkursdrabbad butik.
Vad gäller bilbranschen är ofta generalagenten med på ett hörn, vilket innebär att ingen
utförsäljning görs på nya bilar. Värderingen kan dock skilja sig åt när det avses begagnade bilar.
Enar Folkesson berättade att det är enklast att värdera det som är handfast, det vill säga materiella
tillgångar. Speciellt bilmarknaden är en effektiv bransch att värdera.
Sammanfattning:
Fyra av sju tillfrågade ansåg att bilbranschen var en väl utvecklad marknad och lättast att värdera.
För övrigt svarade intervjupersonerna olika eftersom de nämnde skilda branscher. Exempelvis
berättade Andersson att ett företags värde beror på om det finns en, två eller flera potentiella köpare.
Tropp ansåg att om en klädbutik går i konkurs avgörs värdet på kläderna om de tillhör säsongen
eller ej.
7.3.6

Hur upplever ni att KL 7 kap 20§ (halvårsberättelsen) påverkar värderingen av
tillgångar i bouppteckningen?

En konkurs pågår oftast längre än sex månader vilket medför att en halvårsberättelse skickas till
tillsynsmyndigheten och tingsrätten, sade Börje Andersson. Han fortsatte med att det inte är
ovanligt att en konkurs pågår under flera år innan den kan avslutas, detta beror bland annat på
uppkomna tvistemål. Han ansåg att de bästa priserna erhålls i nära anslutning till konkursutbrottet,
eftersom värdet är kopplat till kundrelationer.
Jan Save talade om att det är mycket som skall göras inom sex månader från konkursutbrottet.
Halvårsberättelsen har dock inte med värderingen att göra. Save brukar börja med
förvaltarberättelsen redan efter edgångssammanträdet. Stressen som han upplever är att en tillgång
kan ha ett värde om hela rörelsen säljs, men sakna värde om försäljning sker i uppstyckad form.
Save menade också att om han har is i magen och dessutom tur, kan han få mer för en tillgång
genom att vänta en tid med försäljningen, jämfört med om tillgången sålts direkt efter
konkursutbrottet. ”Det är som med aktier en taktikfråga, skall jag sälja nu eller vänta en månad så
att de eventuellt stiger”, sade Save.
Susanna Tropp ansåg att KL 7 kap 20§ inte alls påverkar värderingen. I halvårsberättelsen talar man
bara om vad som faktiskt har flutit in. Tropp fortsatte med att en tillgångslös konkurs vill man helst
att den avslutas före sex månader. Konkurser med tillgångar däremot, är svåra att avsluta efter kort
tid och det är vanligt att de pågår upp emot två år.
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En förvaltningsberättelse skall göras inom sex månader från konkursutbrottet, samt att förvaltaren
skall redovisa varje halvår vad som har hänt till tingsrätten och tillsynsmyndigheten, berättade
Staffan Karnå. Han sade att det i lagen står att skyndsamhet skall råda när en konkurs skall avslutas
men det är inget som stressar honom. Det skall vara speciella skäl för att en konkurs skall få fortgå
längre än sex månader. Ett skäl kan vara att det inte finns någon köpare i dagsläget men att det ändå
går rätt hyggligt för företaget. Då kan förvaltaren driva en konkurs en längre tid men det får bara
ske i undantagsfall.
Göran Persson blev fundersam över frågan och läste därför ur lagtexten. Därefter berättade han att
det oftast är borgenärerna som trycker på, främst leverantörerna, som vill veta hur mycket de tros
kunna få i utdelning.
Enar Folkesson ansåg att halvårsberättelsen är en historieberättelse och att den första som upprättas
är fyllig medan en konkurs som exempelvis har pågått i tio år har en tunnare berättelse med mest
formalia. Halvårsberättelsen påverkar därmed inte värderingen, enligt Folkesson.
Sammanfattning:
Sex av sju intervjupersoner var eniga om att KL 7 kap 20§ inte påverkar värderingen. En person
ansåg att den har betydelse för att borgenärerna trycker på, eftersom de vill ha utdelning. En annan
person sade att skyndsamhet skall råda när en konkurs avslutas och att en konkurs sällan pågår
längre än sex månader. Två respondenter menade däremot att det tillhör vanligheterna att en
konkurs pågår uppemot två år.
7.3.7

På vilket sätt påverkar företagets geografiska placering värderingen?

Alla tillgångar som kan fraktas från en plats till en annan och därmed betinga ett högre värde,
innebär att den geografiska placeringen inte har någon betydelse enligt Börje Andersson. Dock har
det betydelse om det är en fastighet, eftersom den inte kan flyttas från exempelvis Bengtsfors till
Göteborg. Andersson sade att det beror på vad marknaden är beredd att betala som styr vad en
tillgång är värd. Värdet beror också på om företaget är verksamt i en bransch som går bra eller inte,
vilket påverkar efterfrågan av tillgången.
Jan Save svarade att när det handlar om flyttbara tillgångar har placeringen ingen betydelse. För
fastigheter däremot, som ej kan förflyttas, har det betydelse var dessa är lokaliserade.
Susanna Tropp svarade, precis som Andersson, att det är efterfrågan som styr värderingen och inte
placeringen. Hon nämnde att i Göteborg är marknaden större jämfört med Dalsland. Värderingen
handlar, enligt Tropp, om hur listig man är som förvaltare.
Staffan Karnå ansåg att den geografiska placeringen har stor betydelse, speciellt när det gäller
fastigheter. Om det gäller butiker och liknande handelsföretag, där konkursen beror på en dödfödd
affärsidé, försöker Karnå inte ens hitta en köpare till affärsrörelsen utan det är bara att försöka sälja
tillgångarna var för sig och avveckla rörelsen.
Lars Zetterberg menade att stora maskiner, vilka är svåra att transportera, bara har en lokal
placering. Därmed har den geografiska placeringen stor betydelse. Zetterberg sade även att
tillgångar är mer värda i expansiva områden jämfört med mindre expansiva.
Göran Persson menade att den geografiska placeringen oftast inte påverkar värderingen. En vara är
värd vad den är värd oavsett var den befinner sig, menade Persson. Fastigheter är undantag, då
värderingen påverkas av hur attraktivt området är.
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Enar Folkesson svarade att den geografiska placeringen har stor betydelse, beroende på om
tillgången är flyttbar eller inte. När en industrifastighet ingår i ett konkursbo har det betydelse om
den är lokaliserad i ett attraktivt område eller ej. I mindre attraktiva områden finns färre köpare. I en
del konkurser kan förvaltaren bli tvungen att abandonera egendom, det vill säga förvaltaren lämnar
egendom utan att få en krona för den, av den anledningen att det inte finns någon efterfrågan.
Sammanfattning:
Två av sju tillfrågade sade att efterfrågan styr och inte den geografiska placeringen. Fyra
respondenter menade att om tillgångarna kan flyttas spelar lokaliseringen ingen roll. Fem personer
svarade att om det ingår fastigheter i konkursen har däremot den geografiska placeringen betydelse
eftersom det kan vara svårt att få sålt en sådan i exempelvis Bengtsfors jämfört med Göteborg.
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8

Analys och slutsats

8.1

Inledning

Syftet med kapital åtta är att redogöra för vad vi har kommit fram till genom att ha studerat litteratur
och genomfört intervjuer. Kapitlet inleds med en analys där vi har jämfört vad som står i teorin med
vad som framkom under de intervjuer vi genomfört. Analysen följs av en slutsats och avslutningsvis
har vi givit förslag på fortsatt arbete inom området.
8.2

Analys

I teorin kan vi utläsa att årsredovisningen bland annat innehåller årsbokslutets balans- och
resultaträkning. I årsredovisningen finns dessutom tilläggsupplysningar i form av noter där företag
anger vilka värderingsprinciper de använt sig av och grunderna för avskrivning av
anläggningstillgångar. Jan Save påstod att konkursförvaltare i vissa fall utgår från balansräkningen
när de försöker uppskatta värdet på bolagets tillgångar och av den anledningen är det viktigt att
företag har ordning och reda i sin bokföring.
När ett årsbokslut upprättas har företag som målsättning att de skall leva vidare enligt going
concern principen, det vill säga inte ha för avsikt att avveckla verksamheten, vilket framgår av
teorin. Efter våra intervjuer har vi sett att konkursförvaltare inte alls arbetar efter denna princip när
de gör sin värdering av tillgångar i konkursboet, eftersom verksamheten skall avvecklas och
tillgångarna säljas ut sker denna värdering på helt andra grunder. Av den anledningen skiljer sig
värdena på tillgångarna avsevärt åt. Enligt Börje Andersson är skillnaden mellan ett årsbokslut och
den värdering som förvaltaren gör som ”natt och dag”. Det är därför svårt att förstå att det är
samma verksamhet det handlar om. För att belysa skillnaderna mellan de olika värderingarna
nämnde Göran Persson ett exempel med en bagerirörelse som hade gått i konkurs. Tillgångarna var
i företagets sista årsbokslut värderade till tvåhundratusen kronor medan de upptogs till
etthundratjugotusen kronor i bouppteckningen. Det senare motsvarar 60% av det bokförda värdet på
tillgångarna. Vi kan nämna att utfallet inte blev mer än åttiotusen kronor. En intressant jämförelse
är att värderingen i konkursbouppteckningen vanligtvis motsvarar en tredjedel av marknadspriset,
enligt Enar Folkesson.
I litteraturen kan vi läsa att anläggningstillgångar skall tas upp till anskaffningsvärdet i årsbokslutet
och därefter följa en avskrivningsplan. Detta betyder att en anläggningstillgång skrivs av med årets
värdeminskning, till dess att den inte längre är ekonomiskt användbar. Det enda våra respondenter
nämnde angående avskrivningar var att dessa skall göras i årsbokslutet. Susanna Tropp poängterade
att i vissa fall skall även upp- och nedskrivningar ske. Omsättningstillgångar däremot värderas till
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet i årsbokslutet. Det är viktigt att
betona att avskrivningar ej sker på omsättningstillgångar. Då våra respondenter inte nämnde något
om värdering av omsättningstillgångar i årsbokslutet kan vi i detta fall inte göra någon jämförelse
mellan teori och intervjuer.
Vad avser värdering av tillgångar i konkursbouppteckningen säger konkurslagen att dessa skall tas
upp till ”noggrant uppskattade värden”. När konkursförvaltare gör sina värderingar i
bouppteckningen har vi fått reda på, genom våra intervjuer, att de i de flesta fall värderar tillgångar
till ett lägre värde än värdet i årsbokslutet. Enligt Save, har alla konkurser ett skyndsamhetskrav på
sig och marknaden ser därmed helt annorlunda ut vilket leder till att tillgångar får ett annat värde.
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Den erfarenhet förvaltaren har av konkurser är av avgörande betydelse när denne skall göra sin
värdering.
I årsbokslutet används försiktighetsprincipen vid värdering av tillgångar och skulder, eftersom det
är viktigt att intressenterna inte får en överdrivet positiv bild av företagets ekonomiska situation.
Genom våra intervjuer har vi lagt märke till att även konkursförvaltare använder sig av denna
princip. Flertalet av våra respondenter ansåg att de vid tveksamhet hellre undervärderar en tillgång
än tvärt om. Detta för att inte invagga borgenärerna i falska förhoppningar om att de skall få en
högre utdelning än vad det verkliga utfallet blir.
Skulle, som vi nämnde tidigare, tveksamhet råda, tar förvaltaren vanligtvis hjälp av en utomstående
värderingsman som värderar tillgången. Enar Folkesson berättade dock, att det oftast är
konkursförvaltaren som ändå kommer närmast sanningen.
Förvaltararvodena har högst prioritet när boets tillgångar skall delas ut. Ju högre arvode förvaltaren
tar ut desto mindre får borgenärerna i utdelning. Enligt konkurslagen skall förvaltarens arvode
utgöra en skälig ersättning för uppdraget, vilket är det enda som konkurslagen säger om arvodet.
Genom våra intervjuer har vi sett att det inte finns några klara ramar för hur arvoden skall beräknas.
8.3

Slutsats

Vår huvudfråga har varit att utreda på vilket sätt konkursförvaltarens värdering av ett företags
tillgångar i konkursbouppteckningen skiljer sig från bolagets sista årsbokslut samt varför eventuella
skillnader uppstår. Vi anser att vår fråga är högst intressant då vi kommit fram till att skillnaden
mellan sista årsbokslutet och konkursförvaltarens värdering i bouppteckningen är av avsevärd
betydelse för borgenärerna, eftersom dessa i vissa fall använder årsbokslutet som underlag för sina
beslut. Vi vill poängtera att borgenärerna bör ha i åtanke att värdena i årsbokslutet förutsätter att
företaget kommer att fortsätta existera utan några ekonomiska problem. Vi anser därför att
borgenärerna bör ställa sig frågan, att om företaget hamnar i ekonomisk kris, hur skulle de då
värderat siffrorna som stod i årsbokslutet?
Svaret på vår första fråga är att i årsbokslutet värderas företagets tillgångar enligt going concern
principen medan konkursförvaltaren värderar tillgångarna med hänsyn till att företaget skall
avvecklas. I konkursbouppteckningen skall tillgångar tas upp till ”noggrant uppskattade värden”
och enligt Jan Save handlar detta om att komma så nära sanningen som möjligt. Eftersom
konkurslagen inte säger något ytterligare i värderingsfrågan, har vi kommit fram till att bland annat
branschkonjunktur, marknadens efterfrågan men framförallt förvaltarens personliga erfarenhet är
avgörande för denna värdering. En förutsättning för att förvaltare skall komma så nära sanningen
som möjligt när en tillgång värderas, anser vi är att denne har god erfarenhet inom konkursområdet
och därigenom skapat ett värdefullt kontaktnät. Ytterligare en viktig faktor är den erfarenhet
förvaltaren har inom den bransch som konkursbolaget verkar i, med andra ord tror vi att olika
förvaltare kan ta upp samma tillgångar till olika värden i bouppteckningen.
På följdfrågan i vår problemformulering; varför eventuella skillnader uppstår, är vårt svar att i
årsbokslutet tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och
att omsättningstillgångar högst får tas upp till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet eller det
verkliga värdet. Tillgångar i en konkursbouppteckning tas däremot upp till ett värde som styrs av
marknadens efterfrågan. Detta kan få till följd att en tillgång som hade ett värde i årsbokslutet helt
kan sakna värde i bouppteckningen. I sällsynta fall och om borgenärerna har tur, kan tillgången till
och med ha ett högre värde än vad det bokförda värdet var, tack vare efterfrågan.
Vi har även kommit fram till att beroende på den avskrivningstid företaget väljer påverkas det
bokförda värdet på tillgången. Det medför att om ett företag går i konkurs och en tillgång är fullt
avskriven finns ändå en möjlighet att förvaltaren kan se att tillgången har ett värde, tack vare att det
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finns en efterfrågan. Vår slutsats i denna fråga är att företag som väljer en lång avskrivningstid
påverkar både sitt resultat och det bokförda värdet positivt medan det påverkar företagets
intressenter negativt, då dessa invaggas i tron att det går bättre för företaget än vad det i
verkligheten gör. Av denna anledning misstänker vi därför att företag i kris kan lockas att förlänga
avskrivningstiden. Vi vill dock poängtera att skälen till förändrad avskrivningstid måste anges i
företagets årsredovisning.
Vårt första delproblem var att undersöka; för vem gör konkursförvaltaren värderingen och påverkar
värderingen utgången av konkursen. Anledningen till denna fråga var att vi före vår undersökning
hade funderingar på om förvaltaren värderade tillgångarna i eget syfte, för att på så sätt erhålla ett
högt arvode. De svar vi har fått från våra intervjupersoner är att konkursförvaltaren i första hand gör
värderingen för borgenärerna och att den inte påverkar arvodet. Vi har ändå kunnat ”läsa mellan
raderna” och förstått att förvaltare i vissa fall även gör värderingen för sig själva. Det vill säga om
han värderat lägre än vad utfallet senare blev framstår han i bättre dager. Det negativa vi kan se är
att om en förvaltare tar ut ett alltför högt arvode medför detta att borgenärerna får en lägre
utdelning.
Vi har efter vår undersökning insett att konkursförvaltarens värdering faktiskt kan påverka utgången
av konkursen. Ett exempel på detta var när Enar Folkesson, under sin tid som konkursförvaltare,
värderade aktier i ett konkursbo till åtta miljoner kronor. Trots att aktierna hade ett nominellt värde
på fyrahundratusen kronor ville SEB, som i detta fall var borgenärer och dessutom hade aktierna i
pant, att han skulle göra så för att inte förstöra det så kallade förväntningsvärdet. Två år senare
såldes aktierna för fem miljoner kronor. Här kan vi se ett tydligt exempel på en köpare som sneglat
på konkursförvaltarens värdering i bouppteckningen och därmed utgått från att han i detta fall gjort
en bra affär. Om Folkesson istället värderat aktierna till dess nominella värde är det knappast troligt
att köpeskillingen blivit så hög som fem miljoner kronor.
Börje Andersson menade att det inte finns något intresse av att hålla uppe värdena på tillgångarna i
en bouppteckning. Som vi kan se i exemplet ovan har Andersson fel i detta då köpare ibland sneglar
på förvaltarens bouppteckning.
Vårt andra delproblem har varit att utreda; skiljer sig värderingen av ett konkursbos tillgångar
mellan olika branscher. Samtliga respondenter har varit eniga om att branschskillnader råder. Jan
Save svarade att skillnaden ligger i att olika branscher har olika konjunkturcykler. Dessutom har vi
fått reda på, genom våra intervjuer, att den största skillnaden är mellan exempelvis bilbranschen och
kläd-/livsmedelsbranschen. Vår slutsats är att det i dessa fall är lättare att värdera bilar, eftersom
bilhandlarna har särskilda värderingslistor att gå efter jämfört med klädbranschen som har
säsongsbetonade varor samt livsmedelshandeln som har varor med bäst-före-datum, vilka kräver en
snabb utförsäljning för att inte förlora sitt värde. Det som respondenterna ständigt återkom till var
att det är efterfrågan som styr värderingen. Det kan vi också hålla med om eftersom det sällan är
någon som vill köpa exempelvis shorts i december.
Vårt sista delproblem har varit att utröna; påverkas tillgångarnas värdering i konkursbouppteckningen av företagets geografiska placering. Vi har efter våra intervjuer förstått att den inte
påverkar värderingen i bouppteckningen om en tillgång är flyttbar. Med det menar vi att tillgången
skall kunna fraktas från en ort till en annan där den är mer attraktiv och därmed kan utbringa ett
högre pris. I de fall en tillgång är fast, såsom en fastighet, har den geografiska placeringen avsevärd
betydelse, på grund av det kan vara svårare att sälja en fastighet i ett mindre attraktivt område än ett
mer eftertraktat.
Vi anser härmed att vi hittat svaren på våra problemfrågor och att vi har fått en förståelse för vad
som händer vid värdering av tillgångar i ett företag som har för avsikt att leva vidare jämfört med
om ett företag går i konkurs. Vi hoppas även att denna rapport har gett borgenärer en förståelse för
att det är viktigt att ha i åtanke att siffrorna i ett årsbokslut kan vara fiktiva, vilket innebär att
företaget ser ut att ha en bättre ekonomi än vad det i själva verket har.
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Utöver svaren på våra problemfrågor har vi även kommit fram till att konkurser vanligtvis pågår
under längre tid i Göteborg jämfört med Trollhättan och Uddevalla. Vi tror att det kan bero på att
konkurserna oftast är större i storstäderna jämfört med i glesbygd, det vill säga att de bland annat
har högre omsättning och fler anställda. I stora konkurser uppkommer dessutom i flertalet fall
tvistemål som gör att det kan ta flera år att avsluta en konkurs.
När det gäller konkursförvaltarnas arvoden har vi förstått att det inte finns några klara ramar för hur
de skall värdera sitt arbete och hur mycket de skall kräva i arvode. Förvaltarna gav oss inte några
direkta svar på vad de tar hänsyn till när de sätter sina arvoden. Några yrkar fritt ur hjärtat, andra tar
i viss mån hänsyn till antalet nedlagda timmar, en del nämnde erfarenhet medan vissa ansåg att
konkursens storlek påverkar. Vår slutsats är därmed att konkursförvaltarna sätter sina arvoden som
de själva vill.
Att försöka jämföra en konkursbouppteckning med ett bolags sista årsbokslut är en komplicerad
fråga. I bilaga 2 illustreras hur en konkursbouppteckning kan se ut. Där kan utläsas att det har tagits
hänsyn till faktorer som inte finns i ett årsbokslut. Exempelvis kvittas inte en skuld med en
motfordran i en årsredovisning. Utan större introduktion kan en person som en gång läst en
årsredovisning se att tillgångar tas upp på ett annat sätt i en konkursbouppteckning än i en
årsredovisning. Detta är endast några skillnader, det finns fler, men då vi i vår rapport frågat oss på
vilket sätt dessa bägge redovisningar skiljer sig från varandra och inte hur mycket de skiljer sig, har
vi inte lagt ner mer energi i denna fråga även om den är intressant.
8.4

Förslag på fortsatt arbete

Efter genomförda studie har vi kommit fram till att det skulle vara intressant med en uppsats där en
jämförelse görs mellan årsbokslutet, kontrollbalansräkningen, konkursbouppteckningen samt
utfallet av konkursen.
Vi tycker även att det skulle vara intressant att läsa en rapport som redogör en jämförelse mellan det
kontinentala och det anglosaxiska förhållandet av värdering av tillgångar vid en konkurs.
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Bilaga 1
Följande frågor rör värdering av tillgångar i handelsföretag vid konkurs och har ställts till
konkursförvaltare:
·

Beskriv din erfarenhet inom konkurs- och värderingsområdet.

·

På vilket sätt anser du att värdering av tillgångar vid konkurs skiljer sig från bolagets värdering
vid sista årsbokslutet? Varför uppstår eventuella skillnader?

·

För vem görs värderingen av tillgångar i bouppteckningen?

·

Vad innebär hög/låg värdering för utgången av konkursen?

·

På vilket sätt får konkursförvaltaren betalt?

·

Finns det skillnader vid värdering av, materiella och finansiella tillgångar, i handelsföretag
mellan olika branscher och i så fall hur skiljer de sig åt?

·

Hur upplever ni att KL 7 kap 20§ (halvårsberättelsen) påverkar värderingen av tillgångar i
bouppteckningen?

·

På vilket sätt påverkar företagets geografiska placering värderingen?
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Bilaga 2
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OMHÄNDERTAGET BOKFÖRINGS- OCH RÄKENSKAPSMATERIAL

2001-91-15
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5 pännar verifikationer2001
2 pännarLeverantörsfakturajoumal2001
1 pänn LeverantörsfakturorBetalda2001
Låda 2
2 pärmar Leverantörsfakturor i bokstavsordning 2001
1 pärm Ba1ans- och resultatrapporter 2001 med huvudbok, verifikationslista m m
1 pärm Kundfakturor 2001
1 pärm Prel bokslut! Avstämningar 2001
1 pärm Tidrapporter 2001

1 pärm Personal
Låda 3 ,
6 pännar verifikationer 2002
2 pännar Leverantörsfakturajourna12002
Låda 4
1 pämI Avtal/Försäkringar + Registreringsbevis Volvo
1 pämI Bolagshandlingar
l pämI Balans/Resultat 2002
1 pämI Avstämniniar 2002 '
2 pämIar Leverantörsfakturor i bokstavsordning 2002
1 pämI Leverantörsfakturor Utbetalningsjournal
1 pämI Leverantörsfakturor Obetalda

Låda 5
1 päTnl
1 pärm
1 pärm
1 pärm
1 päTnl
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Bilaga 1.

LIKVIDA MEDEL

1. Kontanter

669,-

2. Staffan Tunbrå AB
Box 3052,18303 Täby
Inneståendepå klientmedelskonto
Avgår: Kvittningsgill motfordran

19361,.f. 23 084,-

0,-
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10534 Stockholm
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Kapital
Ränta
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Kontot pantsatt för bankgaranti, se bilaga 9.
Garantin löper till 2004-03-31 och det saknasidag
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att behöva tas i anspråk för framtida garantiskyldighet.
Med anledning härav utföres kontobehållningen med
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0,-
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att kvittningsvis avräknasmot bankensövriga fordringar.
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vbg@advokattirmanhammar.se

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F.skattebevlslinns
www.advokatflrmanhammar.s8

Bilaga 2.

KUNDFORDRINGAR
Claesson, Jens
Ekoxevägen 5

423 49 Torslanda

15250,-

Hestehaugen
AS
Solveien3
N-1394 Nesbru

NOK 151 160

SEK 188 964,-

NOK 50 300

SEK 58 800,-

Mahmood, Tarik

GamleStrömsvei33F
N-IO56 Oslo

Norsk BoligentreprenörAS
Torvet 1
N-3256 Larvik

SEK 753034,-

Samtliga fordringar är föremål för tvist. Det finns vidare anledning
att befara att gäldenärerna i vissa fall saknarbetalningsförmåga och
i andra fall har motkrav, som överstiger kundfordringens värde.
Med anledning härav utröres samtliga fordringar med

KRONOR 0,-

Agnebergsgalan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-197 90
udd@advokalfirrnanhamrnar.se
Advokatfirman

Storgatan 46
Box119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokalfirmanhamrnar.se

Edsgalan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-14430 Fax 0521-144 35
vbg@advokatfirmanhammarse

Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatflrmanhammar.s8

Bilaga 3

VARULAGER
1. Ej monterat
Enligt inventeringbilaga 3A
Varulagrets bokförda värde är 118 142 kr.

2. 2 byggsatser
Enligt inventeringbilaga 3B
Nedlagda kostnader 300000 kr.

Bedömt marknadsvärde totalt

Agnebergsgatan
2
60x154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-197

Storgatan 46
60x119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160

90

udd@advokatfirmanhamrnarse
Advokatfirman

KRONOR 275 000,-

Ihn@advokatfirmanhamrnar
Hammar

KB. Bankgiro:

Edsgatan 25
Box119
46222 VÄNERS60RG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144

45

.se

5704-8431. Postgiro:
72 98 91.2. Org.nr.
www.advokatflrrnanhammar.se

vbg@advokatfir~nhamrnarse
916839.7710.

Säte:

Uddevalla.

F-skal1ebevls

finns

35

Antal

Regel
Regel
Regel
Regel
Regel

45x45
45x70
45x95
45x170
45x220

Enhet

700 Ipm

Totalt

A-pris

4,01
5,90

2807,00
590,00
1164,00
2011,00
1896,00

100 Ipm
150 Ipm
150 Ipm
110 Ipm

13,41
17,24

255 Ipm

5,14

265 Ipm

6,17

250 Ipm

7,20

1310,00
1635,00
1800,00

Gips 9 mm (GNU)

330 kvm

15,39

5078,00

Mineralull Uni-skiva 3633 170 mm

550 m2

41,00

22550,00

7,76

Klädsel
Finsågat klädsel 21x120
Finsågat klädsel 21x145
Finsågat klädsel 21 x170

T ak/Golv/Dörrar

Diverse material
Fönster enligt sPec

10000,00

210130,00
260970,00

Bilaga_1~~_HedekasH us AB

Ing~ende material i b~ggsatser -hus

B2 (2 st)

2002-12-12

Yttervägg
22 mm Z-panel
22x70 mm spikläkt
9 mm GNU
45x170 mm regel
170 mm mineralullskiva
0,2 mm plast
45x45 mm liggande regel

Bärande innerväggar
45x95 mm regel
Mellanbjälklag
45x220 mm golvbjälke
Fönster
A
B
C
D
E

16x12/spröjs/luft/vit
10x12/fast/vit
SxS/luft/vit
10x18/fastjluftjvit
16x26/fast/luft/spröjs/vit/snett

Drevning
Utvändigt foder

Vattbräda
Sidobyggnad
Oisolerad vägg 22 mm Z-panel
22x70 mm spikläkt
vindduk
45x95 mm regel
Tak~sar

Byggsatserna är grundm~lade (röda).

300.000 kr

Bilaga 4.

INVENTARIER
1. Verkstad
Enligt inventeringbilaga 4A
2. Kontor
Enligt inventeringbilaga 4B
Bokfört värde 123 000 kr.

Bedömt marknadsvärde

Agnebergsgatan 2
60x154
45116 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-197 90
udd@advokattirmanhammar.se

KRONOR 25 000,-

Storgatan 46
60x119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokattirmanhammar.se

Edsgatan 25
60x119
46222 VÄNERS60RG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144 35
IIbg@advokatllrmanhammarse

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro; 72 98 91.2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skaltebevis finns
_.advokatflrmanhammar.se

HedekasHus AB

Bilaga

Inventarielista

Spikpistoler

Gjerdesåg
Cirkelsäg
Borrmaskin (el)
Borrmaskin (batteri)
Vinkelsåg
Skivhiss
Säg Festo
Kompressor l-fas

Transportvagn
Borrmaskin Makita 6310
Figursäg Festo PS 300E
Säg De Walt 700
Pappspikmaskin Senco Beg
Spikmaskin 4" Atro
Gjerdesäg 1603 komplett 01-0172
Pallvagn 1100

Lyftok

2002-12-12

2 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

1 st
1 st
1 st
1 st
3 st
2 st

1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

HedekasH us AB

Inventerina -kontorsmöbler
Skinnstoi -svart
Kontorsstol -Campina
tyg
Hylla i bok med jalusi och I§dor,
vita handtag
Skrivbordshurts 3 I§dig i bok,
vita handtag
Bord 1600/800x800 bok/krom
Bord 1800x800 bok/krom ben
Stol rotting bok med stativ i krom
Hylla i bok med 3 plan
Hörnbord 2000x1200/800 mm
vänstermont bok/vitlack
Vinkel bord 1200x600 mm i bok
med vitlack
Dator Tatung
Skrivare HP Deskjet 930C
Dator Proview
Skrivare Epson Stylus 1160
Telefonväxel Siemens Gigaset 3000
Bordsräknare Texas Instruments n-5630
Fax Brother T74
Gammal skolbänk (faxen)
Gammalt köksbord
Microv§gsugn Whirlpool
Kaffebryggare Hugin
Brevkorg, bl~
Brevkorg, röd
Brevkorg, vit
-ndsskriftssamlare, bl~
-ndsskriftssamlare, vit
Papperskorg, bl~

1st
1st

2 st
2 st
2 st

10 st
2 st

2 st

1 st
1 st

1 st
1 st
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
5 st
2 st
2 st
4 st
2 st
3 st

Bilaga 5.

pAGAENDEARBETE
Larsson, Lena-Britt
Prästhökesäter210
668 93 Ed
Leveransavtal2002-08-19beträffandeenplanshus
Avtalat pris exkl mervärdesskatt
Avgår: Ej färdigställt -"-

340 000,./.90000,-

KRONOR 250 000,-

Norsk Byggmontasje AS
Krokstads Sörgård
450 54 Hedekas

Utförda entreprenadarbeten

28 000,KRONOR 278 000,-

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-197 90
udd@advokatfirrnanhamrnarse

Storgatan 46
Box 119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
Ihn@advokatfi~n hamrnarse

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144 35
vbg@advokatfi~n hanvnarse

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis fInns
www.advokatflrmanhammar.se

Bilaga 6.

ÖVRIGA FORDRINGAR
Överskjutande skatt

Agnebergsgalan 2
Box 154
45116 UDDEVALLA
Tet 0522-65 33 00 Fax 0522-197 90
udd@advokalfirmanhammar se

KRONOR 15 785,-

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTTAN
Tet 0520-14490 Fax 0520-160 45
Ihn@advokatli~nha mmar .se

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBDRG
Tet 0521-144 30 Fax 0521-14435
vbg@advokatfirmanhammar.se

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatfirmanhammar.se

Bilaga 7.

SEPARATf ONSEGENDO M
1. Bröderna Brandt Personbilar AB
Box 734, 45125 Uddevalla
1 st Volvo V70N 2,4T, årsmodell 2000, feg nr 8PT 512
enligt leasingavtal 8PT 512

2. Canon Center Trollhättan
Magnetvägen3, 461 38 Trollhättan
1 st kopiator NP4050 enligt hyresavtal 2001-03-12
Egendomen saknar övervärde varför utföres

KRONOR 0,-

Agnebergsgatan
2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160

udd@advokatfirrnanhamrnarse

thn@advokatfirrnanhamrnar.se

Advokatfirman

Hammar

KB. Bankgiro:

5704-8431.

Postgiro:

45

72 98 91-2. Orgnr.

www.advokatl1rmanhammar.s8

Edsgatan 25
Box119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-14435
vbg@advokatfirrnanhamrnar.se
916839-7710.

Säte: Uddevalla.

F-skalIebevis

I1nns

Bilaga 8.

HYRA
Bertils Lyft & Montageservice AB
Krokstad Sörgård, 450 54 Hedekas

1/

3 månadershyra industrilokal Hedekas

64 800,-

Tommy Janerstål
Hultane 12,45054 Hedekas
3 månadershyra kontorslokali Hedekas

16 500,KRONOR 81 300,-

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522.65 33 00 Fax 0522.197 90
udd@advokatlirmanhamrnar.se
Advokatfirman

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokatlirmanhamrnar.se

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521.144 35
vbg@advokatfirmanhammar.se

Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatflmlanhammar.se

Bilaga 9.

SKULD MOT FÖRETAGSHYPOTEKSBREV
FöreningsSparbanken
Centrala Krav C 110, 105 34 Stockholm

L

_l Kontokredit nr 8368-3. 973 311 222-2

Kapital
Ränta

855 117,06
17673,26

872 790,-

2. Kredit nr 8368-3.725 277 642-7
Kapital
Räntaoch kostnader

600 000,12 989,-

612 989,-

3. Bankgarantinr 8368-3.725 126 850-9
GarantibeloppNOK 36 084,SEK 44 729,Fönnånstagare:Tariq Mahmood
Säkerhet
Pantsattkonto nr 8368-3,973982610-6, å 44 746,4. Visa BusinessCard
Kortnr 4581 90900407000

2 406,-

Säkerhet
Företagshypoteksbrev å 1 600 000 kr inom 1 600 000 kr.

KRONOR 1 488 185,-

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790
udd@advokatfirmanhammar.se

Storgatan 46
Box119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokatfirmanhannlar.se

Edsgatan 25
Box119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144 35
vbg@advokallirmanhammar.se

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 9891.2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatflnmanhammar.se

Bilaga 10.

REVISORSARVODE
Företagarnas Revisionsbyrå i FyrbodaI AB
Box 364, 451 18 Uddevalla

KRONOR 12 250,-

~,.

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-6533 00 Fax 0522-19790
udd@advokalfir=nhammar.se
Advokatfirman

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokatfirmanhammar.se

Edsgatan 25
Box119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-14435
vbg@advokattirmanhammar.se

Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F..kattebevis finns
www.advokatflrmanhamrnar.58

1LilQOO.w~ro
Bilaga Il

SKATTER OCH AVGIFTER
Staten gm Kronofogdemyndigheten
Konkursgruppen
405 16Göteborg
/
1. Mervärdesskatt
Oktober2002, att återfå
November2002, att återfå
December2002, att återfå

./.9352,./.23069,./.6700,-

./.39

2. Pre. skattJArbetsgivaravgift
November2002

121,-

38 714,-

3. Slutlig skatt 2002 års taxering

8 838,-

KRONOR 8431,-

Agnebergsgatan
2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790

Storgatan 46
Box 119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160

udd@advokatfirrnanhamrnar.se

Ihn@advokatfirmanhamrnar.se

Advokatfirman

Hammar

KB. Bankgiro:

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄN ERS BORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144

45

5704-8431. Postgiro:
72 98 91-2. Org.nr.
www.advok.atflrmanhammar.se

vbg@advokatllrmanhammar.se
916839-7710.

Säte: Uddevalla.

F-skattebevis

finns

35

Bilaga 12, sid

LÖNER

m ffi

1. Löner
Edgren, Jarl
Sunnanvindsvägen 4
455 34 Munkedal

12 500,-

Holmberg, Tage
Färgelandavägen41
450 54 Hedekas

17769,-

Johansson, Peter
PI 2417
450 54 Hedekas

18 383,-

Johansson,Nils
Fisketorp38
45054 Hedekas

20 580,-

Olausson,Ingvar
Åseröd900
450 54 Hedekas

19286,-

Olausson,John
Helgebo 1436
450 52 Dingle

11 700,-

Välimaa, Tarja
Munkedalsvägen 2 D
450 54 Hedekas

18000,118218,-

Härutöver röreligger ansvar för uppsägningslöner ffi ffi,

beräknattill cirka 350000 kr.
2. Aspis Pronia
Repslagaregatan19
602 25 Norrköping

v

512,-

3. FORA Försäkringscentral AB
10156 Stockholm

J

17 390,-

I

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-653300 Fax 0522-197 90
udd@advokatfirmanhammar.se

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-16045
thn@advokatlirrnanhammar.se

Edsgatan 25
Box119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521.14435
vbg@advokatfirrnanhammar.se

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatflrmanhammar.se

,,/

Bilaga 12, sid 2

4. Skogs- och Tråfacket avd 11
Box 31193
400 32 Göteborg
Innehållna,ej inbetaldafackavgifter

10431,KRONOR 146 551,-

Agnebergsgalan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
T~ 0522-65 33 00 fax 0522-197 90
udd@advokatfirmanhamrnar.se

Storgatan 46
Box 119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokatfirrnanhamrnar.se

Edsgalan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 fax 0521-144 35
vbg@advokatfirrnanhammarse

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. f-skattebevis
www.advokatfirmanhammar.se

finns

Bilaga 13, sid l.

LEVERANTÖRSSKULDER
AD Hult AB
Birkebeinarvägen 4
450 54 Hedekas

1 356,-

AnderssonThom~
Vindfällegatan5
451 73 Uddevalla

12000,-

Beijer ByggmaterialAB
Kuröds Industriområde
Bräckevägen3
451 55 Uddevalla

354841,-

Bergsbyggamapå Orust AB
Nävrekärrsv 57

v

473 32 Henån

225 395,-

Br Brandt PersonbilarAB
Box734
451 25 Uddevalla
Byggpunkten
Varberg
Box 1027
432 13 Varberg

CanonCenter
Magnetvägen3
461 38 Trollhättan

\,1/

3 363,-

AB
",'

3 438,-

-/
3 764,-

Danzas Special Transport AB
Box 502

1/'/

451 21 Uddevalla

7351,-

Euroute AB

Box 48083

v

418 23 Göteborg

18 800,-

Forshälla Transport, HB
Hova 410
451 91 Uddevalla

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790
udd@advokatfirrnanhammar.se
Advokatflrman

4 463,-

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHATTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
thn@advokat1irrnanhamrnar.se

Edsgatan 25
Box 119
462 22 vANERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144 35
Vbg@advokat1irrnanhamrnarse

Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 729891-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevIs fInns
www.advokatfirmanhammar_se
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Bilaga 13, sid 2

Färgbolageti Uddevalla AB
Schillersväg 2
v'451 55 Uddevalla
Hansen,Ing. Rune
Torvet 11 D
N-3256 Larvik, Norge

NOK 164.115

HedekasMekaniska
Cyklamenvägen11
450 54 Hedekas

SEK 203437,-

6 250,-

Ivar Systemof Sweden
Box 79
466 92 Sollebrunn

24432,-

KommunalförbundetBosam
Box 305
;,

451 18 Uddevalla

2 500,-

LBC BohusfraktAB
Industrivägen3
45731 Tanumshede

2263,-

Materialcenter AB
Brunegårdsvägen 1
451 76 Uddevalla

14513,-

MattssonsÅkeri AB, Henry
Lövås PI 6042
47334 Henån

;/
'

12750,Miljöaktuellt c/o Datarutin
Box 30044
,,'
104 25 Stockholm
,/
Nord, Anna Nowak
UI. Bruna 46
61-413 Poznan, Polen

39 287,-

Nordisk Kartro AB

P.O Box 124
123 22 Farsta

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790
udd@advokatfimlanhammar.se

14 206,-

Storgatan 46
Box 119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
Ihn@advokalfirmanhammar.se

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-14435
vbg@advokatfimlanhammar.se

Advokatfirman Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 72 98 91-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatflrmanhammar.se

Bilaga 13,sid 3
Ottosson Industri AB, Stefan

Box 297
57423 VetIanda

'v

9 970,-

PostenSverigeAB
PostenFrimärken
Kundservice
981 84 Kiruna

1 020,-

ProffsprodukterAB
Lärlingsvägen4
455 35 Munkedal

1 552,-

SkedsmoAvfallsentrals ContainerutleieAS
AusenfjelletInd. Omr.
N-2016 Frogner,Norge,

NOK 6.303

7813,-

SmedstadGård
N-2022 Gjerdrum,Norge

NOK 2.940

3 644,-

.\;'"

Stans Gummiverkstad AB
Kurödsvägen 18
,
451 55 Uddevalla

5 900,-

Statoil DetaljhandelAB
11888 Stockholm

5 444,-

Stålråvaror,Fa
Åseröd21
450 54 Hedekas

76,-

Söbböns Gårdssåg
Söbbön 23
450 54 Hedekas

1 225,-

TL T Kommunikation
Trestads I...ann& Tele AB
Kurödsvägen 22
'..
451 55 Uddevalla

Trägrossen
Nordmanneröd100
451 93 Uddevalla

J

Agnebergsgatan 2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-19790
udd@advokalfirnnanhamnnar.se
Advokatfirman

8212,-

/

8412,-

Storgatan 46
Box 119
46123 TROLLHÄTrAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160 45
Ihn@advokatfirnnanhamnnar.se

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-14435
vbg@advokatfirmanhamnnarse

Hammar KB. Bankgiro: 5704-8431. Postgiro: 729891-2. Org.nr. 916839-7710. Säte: Uddevalla. F-skattebevis finns
www.advokatfirmanhammar.se

Bilaga 13, sid 4

Utfors BredbandAB
Box 23

\./'

95621 Överkalix

1 456,-

Websajt Communication/MM webbyrå
Gröna Villan
St: Mikaelsgatan 1
451 40 Uddevalla
V

375,-

Villateknik AB
Västergårdsvägen
15
438 38 Landvetter

38 288,KRONOR 1 051 518,-

Agnebergsgatan
2
Box 154
451 16 UDDEVALLA
Tel 0522-65 33 00 Fax 0522-197

Storgatan 46
Box 119
461 23 TROLLHÄTTAN
Tel 0520-144 90 Fax 0520-160

90

udd@advokatfim1anhammar.se
Advokatfinnan

Edsgatan 25
Box 119
46222 VÄNERSBORG
Tel 0521-144 30 Fax 0521-144

45

thn@advokatfirmanhammar.se
Hammar

KB. Bankgiro:

5704-3431. Postgiro:
72 98 91-2. Org.nr.
www.advokalfinnanhammar.se

vbg@advokatfirmanhammar.se
916839-7710.

Säte: Uddevalla.

F-skalIebevis

finns

35

