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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
En redovisning av ett företags ekonomiska ställning förekommer i olika former; 

årsbokslut, förenklat årsbokslut och årsredovisning. Formen, som grundas på 

storleken av företaget, ställer olika krav på omfattningen av redovisningen. 

Årsredovisningen, som skall bestå av en balansräkning, resultaträkning, noter och 

förvaltningsberättelse, är den mest omfattade.1 Större företag, definierat i 1 kap. 3 § 

ÅRL, skall även upprätta en finansieringsanalys.2  

 

Syftet med redovisning, oavsett form, är att skapa transparens och ge insyn i företaget 

för att ge intressenter såsom ägare, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och 

kunder en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och på så vis ge 

intressenterna möjlighet att fatta korrekta och välgrundade beslut gällande exempelvis 

framtida investeringar eller belåning. Därutöver utgör informationen i redovisningen 

till stora delar underlag för det skattemässiga utfallet.  

 

Primärt är det den finansiella informationen som föreligger under räkenskapsåret fram 

till balansdagen som är relevant för den finansiella rapporteringen, men även 

händelser efter balansdagen skall tas i beaktande, förutsatt att de kan hänföras till 

balansdagen.3 Lagreglering för händelser efter balansdagen är, liksom vägledning 

inom ämnet i övrigt, sparsamt förekommande. I 2 kap. 4 § p. 3 b) ÅRL stadgas: 

 

 ”… hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till 

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir 

kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av 

årsredovisningen.” 

 

På grund av den vaga formuleringen i lagtexten fann RR det nödvändigt med 

kompletterande normgivning.4 RR hade, innan det lades ner år 2007, tillsammans med 

                                                
1 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s 33. 
2 2 kap. 1 § 2 st. ÅRL.  
3 Vanligen är räkenskapsåret ett kalenderår men avvikelser kan förekomma. 
4 RR är numera ersatt av Rådet för finansiell rapportering (RFR). 
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Redovisningsrådets Akutgrupp i uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer 

och förmedla information i redovisningsfrågor. Fram till år 2004 utarbetade de 

rekommendationerna RR 1 - RR 29, samt uttalanden, URA 1 - URA 43. Dessa tog 

främst sikte på de företag med aktier som var föremål för offentlig handel eller 

företag som genom sin storlek utgjorde ett stort allmänt intresse.5  

 

Numera är det BFN som har huvudansvaret gällande utvecklingen av god 

redovisningssed för företagens bokföring och offentliga redovisning. BFN ansvarar 

även för att meddela normer och i övrigt ge information i redovisningsfrågor. Detta 

gör BFN genom att ge ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt 

ansvarsområde. BFN är statens expertorgan inom redovisningsområdet. En av de 

många viktiga uppgifter som nämnden har är att avge yttrande till domstolar angående 

vad som utgör god redovisningssed i olika avseenden.6 På BFN:s hemsida framgår det 

att även om RR är nerlagt fyller rekommendationerna och uttalandena ett syfte inom 

ramen för BFN:s normgivning, därför finns rekommendationerna och uttalandena 

publicerade på hemsidan. BFN har ingen avsikt att ändra i rekommendationerna, men 

om en rekommendation skulle förlora sin betydelse helt eller delvis kommer BFN att 

överväga vilka åtgärder som är lämpliga. Om en punkt i en rekommendation skulle 

strida mot en lag är det lagens krav som skall efterföljas, oavsett om 

rekommendationen anger något annat.7 

 

I RR26 framgår att händelser som inträffar under tiden mellan balansdag och den dag 

de finansiella rapporterna undertecknas, skall redovisas samt upplysas om. Vidare 

framgår det att två typer av händelser kan förekomma; händelser som bekräftar 

förhållanden som förelåg på balansdagen samt händelser som indikerar att vissa 

förhållanden har uppstått efter balansdagen.8 

 

Enligt rekommendationen är det således undertecknandet av den finansiella rapporten 

som sätter stopp för att eventuella nya händelser inträffar efter balansdagen. Datumet 

för när underskrift sker blir därmed, i vissa fall, den faktiska balansdagen och detta 

datum kan variera från företag till företag. Det finns ett krav i ABL när den senaste 
                                                
5 http://www.bfn.se/redovisning/radet/radet.aspx - 2014-05-25 
6 http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx - 2014-05-25 
7 http://www.bfn.se/redovisning/radet/radet.aspx - 2014-05-25 
8 http://www.bfn.se/redovisning/radet/RR/RR26.pdf - 2014-05-25 
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tidpunkten för underskriften gällande aktiebolag skall vara, men inget om den 

tidigaste tidpunkten för underskriften.9  

 

Sedan år 2004 arbetar BFN med det så kallade K-projektet, innebärandes att fyra 

kategorier av regelverk tas fram.10 Detta projekt resulterade i fyra stycken K-

regelverk, K111, K212, K313 och K414. Gällande redovisningens reglering inom EU är 

det IASB som svarar för denna reglering.15 Normerna för IASB benämns IAS 

respektive IFRS.16 Som redan nämnts gäller olika regelverk för olika företag. Det 

finns företag som skall följa IAS/IFRS, samt företag som skall använda BFNAR.17 

BFNAR och ISAB förklarar händelser efter balansdagen i sina råd. Gällande BFNAR 

förekommer detta i kapitel 32 – händelser efter balansdagen i regelverket K3, samt i 

K2 för mindre aktiebolag. Rörande IASB tas begreppet upp i IAS 10 – Events After 

the Reporting Period.18 De regleringar som förekommer och berör händelser efter 

balansdagen är således RR 26, IAS 10 samt K2/K3.  

 

Reglerna om hur man skall beakta händelser efter balansdagen när de finansiella 

rapporterna upprättas stämmer överens i RR 26, IAS 10 och K2/K3.19 En svårighet 

gällande händelser efter balansdagen är att avgöra om händelsen bekräftar ett 

förhållande som förelåg på balansdagen, eller om denna händelse utgör en ny 

händelse som avser det nya året.20 En händelse som sker i mars år 2014 kan möjligen 

enligt det ena företagets bedömning hänföras till balansdagen år 2013, medan det 

andra företagets gör den bedömning att det är en ny händelse som skall hänföras till år 

2014. Denna bedömning är helt avgörande för de möjliga utfallen av situationerna. 

Beroende på ett företags bedömning av händelser efter balansdagen kan det medföra 

en rad olika följder för detta företag. K3 blev, när det presenterades av BFN 2012, det 

                                                
9 7 kap. 10 § 1 st. ABL. 
10 http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx - 2014-05-25 
11 BFNAR 2006:1, BFNAR 2010:1. 
12 BFNAR 2008:1, BFNAR 2009:1. 
13 BFNAR 2012:1. 
14 BFNAR 2012:3. 
15 Eriksson & Johansson, Att förstå externredovisning – faktabok, s. 33. 
16 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning- om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 37. 
17 Eriksson & Johansson, Att förstå externredovisning – faktabok, s. 33. 
18 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias10_en.pdf - 2014-05-25 
19 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 722.  
20 Ibid. 



 6 

nya huvudregelverket för redovisning i Sverige och är obligatorisk att tillämpa från 

och med år 2014.21 

 

Eftersom regleringen om händelser efter balansdagen ej är uttömmande, i och med 

dess allmänna och generella utformning, uppstår viss rättsosäkerhet. Många tänkbara 

frågor och situationer lämnas utan svar, både gällande den informationsplikt som 

föreligger samt frågor gällande ansvar och följder vid försummande att ta händelser 

efter balansdagen i beaktande.  

 

1.2 Problemformulering 
 Med beaktande av händelser efter balansdagen och tillhörande oklarheter angående 

ansvar och informationsplikt väljer vi för uppsatsen följande problemformulering; 

 

• I vilken utsträckning förväntas den redovisningsskyldige att hålla sig 

underrättad om händelser efter balansdagen? 

• Vilka blir konsekvenserna om den redovisningsskyldige inte uppnår kravet, 

samt vilka omfattas av detta ansvar? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda och problematisera gällande rätt inom 

händelser efter balansdagen. Vi ämnar belysa i vilken utsträckning ansvaret för 

redovisningsskyldige föreligger gällande det krav på information som hänför sig till 

händelser efter balansdagen, samt redogöra för vem den redovisningsskyldige kan 

vara. Vi vill med uppsatsen även belysa skillnaderna i informationshanteringen vid 

händelser efter balansdagen för olika företag. Vi gör dock inget anspråk på att ge 

några uttömmande svar, utan uppsatsen är i sin helhet avsedd att lyfta fram frågor 

inom området. 

 
1.4 Metod 
I denna uppsats har vi som utgångsläge behandlat lagtext, rekommendationer, 

förarbeten, domstolspraxis och doktrin som är relevant inom området som grund, men 
                                                
21 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 15. 
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samtidigt lämnat stort utrymme för egna tankar, reflektioner och idéer. De olika 

områden som har behandlats i uppsatsen har genomförts med olika metoder och 

anpassats efter vad som har varit lämpligast för just det området.  

 

Inledningsvis behandlas det väsentliga inom redovisningsområdet. Detta görs genom 

att studera lagtext, men främst doktrin och kompletterande normgivning. Där efter 

redogör vi för de ansvarsrättsliga frågorna. Dessa har bearbetats först ur ett 

straffrättsligt perspektiv, för att framhäva de påföljder som kan uppstå vid händelser 

efter balansdagen, och sedan ur ett associationsrättsligt perspektiv, för att reda ut vem 

som bär ansvaret för dessa påföljder.  

 

Den faktabaserade delen av uppsatsen avslutas med att beskriva två rättsfall som i och 

för sig utgör skattepraxis, men som ändå har inkluderats för att ge läsaren substans 

angående händelser efter balansdagen genom verkliga händelser. Önskvärt hade varit 

rättsfall som mer direkt berör det vi undersöker för att se hur behandlingen av ansvar 

och informationsplikt skall ske i praktiken. Uppsatsen avslutas sedan med en analys 

av rättsläget och en slutsats avseende gällande rätt angående händelser efter 

balansdagen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till vad som är gällande enligt svensk rätt. Detta utesluter 

dock inte genomgång av internationell reglering, eftersom vissa svenska företag 

tillämpar dessa regler. Internationella regler har även till viss del lagt grund till 

utformningen av den svenska regleringen.  
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2. Redovisningens normer om händelser efter 
balansdagen 

2.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar de redovisningsrättsliga normer som är relevanta för 

händelser efter balansdagen. Vidare behandlas de svenska redovisningslagarna ÅRL 

och BFL, de organ som är viktigast för normbildningen inom redovisningsrätten, god 

redovisningssed och rättvisande bild samt några av redovisningens grundläggande 

principer. Sedermera kommer bokföringsnämndens K-regelverk och de 

internationella organ samt standarder som har inverkan för den svenska 

redovisningsrätten att redogöras för. Kapitel 2 avslutas med en redogörelse för 

skatterättsliga normer som berör händelser efter balansdagen samt det samband som 

föreligger mellan redovisningsrätten och skatterätten.      

2.2 Normsystemet inom redovisningsrätten 

2.2.1 Redovisningsrättens normbildning 
Målet med redovisningen är att ge en rättvisande bild av företagen och affärslivet i 

Sverige, till ett skydd för intressenterna att kunna fatta välgrundade beslut. De 

viktigaste lagarna för svensk redovisningsrätt är ÅRL och BFL. Eftersom ÅRL och 

BFL är av ramlagskaraktär behövs de kompletteras för att fylla lagarnas ändamål. 

Detta sker genom rekommendationer och allmänna råd från BFN, RFR och FI, som 

utgör en del av den rättsliga standarden inom redovisningen, mer känd som god 

redovisningssed.22  

 
Normbildningen på området är mycket omfattande och för svensk del är BFN, RFR, 

FI, IASB och FAR/SRS viktiga organ. När det gäller god redovisningssed är det 

förutom de lagar som finns även Bokföringsnämndens allmänna råd, 

Redovisningsrådets rekommendationer och Financial Reporting Standards som utgör 

denna rättsliga standard.23 

 

                                                
22 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattning, s 40-41. 
23 Eriksson & Johansson, Att förstå externredovisning – faktabok, s 33. 
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Hierarkin av de olika normerna på området kan, inte fullt uttömmande, ställas upp 

som följande; EG:s redovisningsrätt, nationell svensk lagstiftning, den 

kompletterande normgivningen, domstolspraxis och tillämpad praxis.24  

 

2.2.2 BFL & ÅRL 
BFL infördes år 1999 och samlade in alla bokföringsregler i en gemensam lag. 

Reglerna var dessförinnan utspridda i flera olika lagar. Med motiveringen att bättra på 

förutsättningarna att jämföra olika företag med varandra skapades en gemensam lag 

som samlade upp alla regler.25 BFL reglerar främst bokföringsskyldigheten för fysiska 

och juridiska personer.26 Det som finns reglerat i BFL är framför allt formella frågor 

om företagets icke-offentliga redovisning.27 I BFL:s 4 kap. beskrivs vad det innebär 

med bokföringsskyldighet och i 2 § stadgas att skyldigheten skall fullgöras i enlighet 

med god redovisningssed. 

 

Medan BFL innehåller regler för hur bokföringen skall utföras, innehåller ÅRL regler 

om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och 

delårsrapporter.28 Årsredovisningen är den finansiella rapporten som riktar sig till 

företagets intressenter.29 I ÅRL framgår det att årsredovisningen skall upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.30  

 

Årsredovisningen och koncernredovisningen skall undertecknas. 2 kap. 7 § ÅRL 

anger vem som skall underteckna rapporterna för de olika företagsformerna. I 

aktiebolag, ekonomiska föreningar och liknande företag som företräds av en styrelse 

skall samtliga styrelseledamöter skriva under de finansiella rapporterna, finns VD 

skall även denne skriva under. För handelsbolag skall samtliga obegränsat ansvariga 

delägare underteckna årsredovisningen. För övriga företag skall underskrift ske av 

redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.31  

 

                                                
24 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 64. 
25 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister – redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering, s. 33. 
26 1 kap. 1 § BFL. 
27 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister – redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering, s. 34. 
28 1 kap. 1 § ÅRL. 
29 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister – redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering, s. 34. 
30 2 kap. 2 § ÅRL. 
31 Årsredovisningslagen, En guide till god redovisningssed, s. 18.  
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2.2.3 God redovisningssed och en rättvisande bild 
Begreppet god redovisningssed förekommer i både ÅRL och BFL. God 

redovisningssed definierades förr i förarbetena till BFL som en faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga. 

Numera är god redovisningssed ”en traditionell tolkning av lag och 

redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte och de allmänna 

principer som de ger uttryck för”.32 Med god redovisningssed innebär det att om 

bestämmelser saknas kan en utfyllande tolkning göras utifrån praxis. 

 

Begreppet rättvisande bild förklaras som det övergripande kvalitetskravet som ställs 

på en årsredovisning. Följer företaget gällande lag och god redovisningssed har det i 

normalfallet åstadkommit en årsredovisning som är rättvisande för företagets ställning 

och resultat.33 Om tilläggsupplysningarna som finns i ÅRL inte räcker för att ge en 

rättvisande bild har företaget en skyldighet att avge ytterligare tilläggsupplysningar.34  

 

Till skillnad mot begreppet god redovisningssed, återspeglar inte begreppet 

rättvisande bild rådande praxis och rekommendationer. Krav på rättvisande bild får 

anses som en skyldighet att i det enskilda fallet korrigera missvisande resultat som 

möjligen kan uppkomma vid en allt för formell tillämpning av generella normer.35 Det 

föreligger ingen rätt eller skyldighet att göra avsteg från föreskrifter i lag med 

hänvisning till rättvisande bild. I de fåtal fall där god redovisningssed inte ger en 

rättvisande bild får avvikelse ske från god redovisningssed. Detta innebär att företaget 

får göra avsteg från rekommendationer, allmänna råd och praxis i enskilda fall när 

dessa är oförenliga med kravet på rättvisande bild.36 

2.2.4 Några av redovisningens grundläggande principer 
Redovisningssystemet utgörs av ett flertal grundläggande principer som återfinns i 

IASB:s föreställningsram. Dessa principer går att dela in i två kategorier, 

målsättningsprinciper och värderingsprinciper.37 Målsättningsprinciperna ger uttryck 

                                                
32 Årsredovisningslagen, En guide till god redovisningssed, s. 18. 
33 Årsredovisningslagen, En guide till god redovisningssed, s. 19. 
34 Ibid. 
35 Prop. 1995/96:10 Del II s. 11. 
36 Prop. 1995/96:10 Del II s. 13-14. 
37 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 28. 
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för redovisningens kvalitativa utgångspunkt och målsättningar.38 Det är de kvalitativa 

egenskaperna som gör de finansiella rapporterna användbara. De viktigaste kvalitativa 

egenskaperna är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.39  

 

Med begriplighet framgår vikten av att informationen som lämnas i de finansiella 

rapporterna skall vara lättbegriplig för intressenterna.40 Det förutsätts dock att 

intressenterna har rimlig kunskap om statlig verksamhet, ekonomi och redovisning 

och är beredda att studera informationen med rimlig noggrannhet.41 Kravet på 

begriplighet innebär inte att komplicerad information får utelämnas med motivet att 

det kan vara för svårt för vissa andra intressenter att förstå. Är informationen relevant 

för intressenterna som beslutsunderlag skall det ingå i de finansiella rapporterna.42 

 

Relevansen bestämmer huruvida informationen är av något värde för intressenterna.43 

Relevansen av informationen påverkas av dess karaktär och väsentlighet. 

Väsentligheten är en sorts grundläggande nivå som informationen skall uppnå för att 

vara användbar.44 Informationen är väsentlig om ett utelämnande eller felaktig uppgift 

kan påverka intressenternas beslut som använder informationen i de finansiella 

rapporterna som underlag för sitt beslutsfattande.45  

 

För att informationen skall vara användbar måste den vara tillförlitlig och inte 

innehålla väsentliga felaktigheter.46 Intressenterna måste kunna förlita sig på att 

informationen som tillhandahålls är korrekt. Det kan förkomma situationer där 

informationen är relevant men osäker, som trots relevansen, inte skall tas med i 

balans- och resultaträkningen eftersom det kan vilseleda intressenterna.47 För att 

informationen skall vara tillförlitlig får den inte vara vinklad, det vill säga att det inte 

                                                
38 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 28. 
39 IASB:s föreställningsram p. 29. 
40 IASB:s föreställningsram p. 30. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 IASB:s föreställningsram p. 31.  
44 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 28. 
45 IASB:s föreställningsram p. 35. 
46 IASB:s föreställningsram p. 36. 
47 Kellgren & Bjuvberg, redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 28. 
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genom urval och presentation får påverka beslut och bedömningar i ett syfte att uppnå 

ett förbestämt resultat eller annat mål. Informationen måste alltså vara neutral.48  

 

Med jämförbarhet kan man förstå två saker; dels skall det gå att uppfatta trender i ett 

företags resultat över en längre period och jämföra de finansiella rapporterna som 

lämnas, dels skall det gå att jämföra olika företags finansiella rapporter med varandra 

i en beslutsprocess.49 Detta innebär att det skall framgå vilka redovisningsprinciper 

som har tillämpats i de finansiella rapporterna, om ändring har skett samt vilka 

eventuella effekter ändringen har medfört. Intressenterna måste kunna identifiera 

skillnader mellan dels samma företags tillämpning av redovisningsprinciper över en 

längre period, dels skillnader mellan olika företags tillämpande av 

redovisningsprinciper.50 

 

Värderingsprinciperna är av mer materiell karaktär, alltså mer tillämpbar i ett konkret 

fall. Vissa av dessa principer har legaldefinitioner i 2 kap. 4 § 1 st. p. 1-7 ÅRL.51 Av 

värderingsprinciperna är för denna uppsats försiktighetsprincipen och 

realisationsprincipen/matchningsprincipen av intresse.  

 

Med försiktighetsprincipen menas att hänsyn skall tas till hur värdering sker av 

tillgångar och skulder, om det föreligger osäkerhet som kan påverka värdet. Detta för 

att undvika att över- eller undervärderingar skall ske.52 För att förhindra att över- eller 

undervärderingar sker anges det i 2 kap. 4 § ÅRL att vid värdering skall rimlig 

försiktighet iakttas. Värderingen skall alltså vara realistisk men även ta de 

osäkerhetsfaktorer som var kända till hänsyn.53 

 

För intäktsredovisningen är realisationsprincipen central och innebär att en intäkt är 

realiserad när säljaren uppfyllt sina förpliktelser mot köparen.54 Realisationsprincipen 

                                                
48 IASB:s föreställningsram p. 41. 
49 IASB:s föreställningsram p. 44. 
50 IASB:s föreställningsram p 45. 
51 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 29. 
52 IASB:s föreställningsram p. 42. 
53 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 30. 
54 Ibid. 
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utgör en del av försiktighetsprincipen.55 På samma sätt som realisationsprincipen är 

viktig för periodiseringen av inkomster, är matchningsprincipen viktig vid 

periodiseringen av utgifter.56 Dessa principer utgör den del av bokslutet som kallas 

periodisering. Med periodisering innebär att man hänför inkomster och utgifter till rätt 

period och, lite förenklat, fördelar inkomster och utgifter till den period när de 

tjänades in samt förbrukades.57 När inkomster respektive utgifter periodiseras brukar 

de kallas för intäkter respektive kostnader.58  

 

2.2.5 Kostnad och nytta 
Kostnad-nytta-analys59 är en teknik som används för att avgöra lönsamhet. Denna 

avvägningsteknik framgår av IASB:s föreställningsram under punkt 50 och skall 

tillämpas av företag när de skall hämta in information. Snarare än en fråga om 

kvalitativ karaktär, utgör avvägningen mellan kostnad och nytta en övergripande 

restriktion. Betydelsen av avvägningen mellan kostnad och nytta innebär att nyttan av 

informationen skall vara större än kostnaden för att ta fram denna information.60 

Jämförelsen mellan nyttan och kostnaden måste baseras på bedömningar i det 

enskilda fallet. Det är dock svårt att tillämpa en kostnad-nytta jämförelse i det 

enskilda fallet eftersom kostnaden alternativt nyttan inte tillfaller på den som 

informationen avser. Dock skall normgivare, redovisningsansvarige samt de som 

använder de finansiella rapporterna vara medvetna om denna avvägning.61 IASB är 

vaga gällande den här punkten i föreställningsramen men det framgår att det finns 

inskränkningar i informationskravet och detta är alltså när kostnaden överväger 

nyttan. Kostnad-nytta-analysen blir således viktig i avgörandet i hur långt ett företags 

informationsplikt sträcker sig.  

 

                                                
55 2 kap. 4 § p. 3 a. ÅRL. 
56 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 72. 
57 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 71. 
58 Ibid. 
59 Cost-benefit-analysis. 
60 IASB:s föreställningsram s. 50. 
61 IASB:s föreställningsram s. 50. 
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2.3 Bokföringsnämndens K-regelverk om händelser efter 
balansdagen 

2.3.1 K1 
Inledningsvis (se 1.1) nämndes kortfattat hur olika företagsformer har olika 

redovisningskrav. Den enklaste formen av redovisningskrav har de företag som skall 

upprätta det förenklade årsbokslutet som enligt 6 kap. 6 § BFL skall bestå av en 

resultaträkning och en balansräkning samt att den skall upprättas enligt god 

redovisningssed. Enligt 8 kap. 1 § BFL är BFN bemyndigad att ansvara för 

utvecklandet av god redovisningssed.  

 

För de olika bolagsformerna har BFN sedan år 2004 framtagit fyra vägledningar 

gällande god redovisningssed för de skilda redovisningskrav de olika bolagsformerna 

har. Dessa benämns K1, K2, K3 samt K4 och är än idag under uppbyggnad.62 K-

regelverken innehåller bland annat lagregler, BFN:s allmänna råd, kommentarer och 

exempel.   

 
I K1 har BFN samlat de redovisningsregler som gäller för de flesta enskilda 

näringsidkare, det vill säga för fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut 

enligt 6 kap. BFL. Ett förenklat bokslut får upprättas om nettoomsättning inte 

överstiger tre miljoner kronor, men det är emellertid frivilligt för företag med en lägre 

omsättning att upprätta ett vanligt årsbokslut om det så önskas. K-regelverken är som 

nämnts inte kompletta och vägledning för upprättandet av ett vanligt årsbokslut 

saknas i dessa.63 

 

Företag som tillämpar K1 kan antingen välja att bokföra enligt kontantmetoden eller 

faktureringsmetoden. Kontantmetoden är den enklare formen och innebär att man 

endast bokför en gång, det vill säga när betalning sker.64 Detta ges stöd i 5 kap. 2 § 3 

st. BFL som stadgar: 

 

”Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre 

miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelsen tills 
                                                
62 http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltkprojekt.aspx - 2014-05-25. 
63 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl06-1-enskilda.pdf, s 5. - 2014-05-25. 
64 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl06-1-enskilda.pdf, s 11. - 2014-05-25. 
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betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då 

obetalda fordringar och skulder bokföras.” 

 

I samband med bokslutet skall den redovisningsskyldige bokföra övriga 

affärshändelser som är nödvändiga för att bestämma företagets resultat och ställning. 

Enligt 1 kap. 2 § 1 st. 6p BFL gäller: 

 

”…affärshändelser: alla förändringar i storleken och 

sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets 

ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur 

verksamheten av pengar, varor eller annat.” 

 

I K1 nämns inte begreppet händelser efter balansdagen, men ger ändå indikationer på 

att existera i en mer subtil form. Under rubriken ”Bokslutshändelser vid årets slut” 

listas två bestämmelser ur BFL upp, lydande: 

 

  ”5 kap. 2 § tredje stycket andra meningen BFL  

---Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar 

och skulder bokföras.” 

 

”5 kap. 3 § BFL  

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana 

poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter 

och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen 

bokföras.”  

 

Bokslutshändelser i det förenklade bokslutet får bokföras genom att förtecknas på ett 

bokslutsunderlag.65 Det skall antecknas hur avskrivningar beräknas, hur varulager 

värderas, vilka kundfordringar och leverantörsskulder som finns respektive belopp 

samt övriga fordringar och skulder som finns.66 Detta innebär ett avsteg från 

kontantprincipen på balansdagen eftersom samtliga ekonomiskt betingade händelser 
                                                
65 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl06-1-enskilda.pdf s. 13. - 2014-05-25. 
66 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl06-1-enskilda.pdf, s. 40-41. - 2014-05-25. 
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som ägt rum under året och som ännu inte bokförts skall tas upp, trots att betalning 

inte skett.  

 

Till skillnad från årsredovisningen, som skall upprättas senast sex månader efter 

balansdagen eftersom den kort därefter skall skickas in till Bolagsverket, saknar det 

förenklade bokslutet samma tydliga tidsramar. Den enda egentliga intressent vars 

intresse skall uppfyllas för bolag av den mindre typen är Skatteverket. Bokslutet utgör 

underlaget för deklarationen och är därmed direkt kopplad till den skatt som skall 

gälla.67 Det förekommer alltså en viss tid, dock en oklar sådan, mellan det att 

bokslutet upprättas och fram tills den skickas in, liknande årsredovisningen och 

öppnar därigenom upp för, i vart fall tankar om, att händelser efter balansdag skulle 

kunna inträffa även i detta fall.  

 

2.3.2 K2 
I K2 har BFN utgivit vägledning gällande årsredovisning för mindre aktiebolag.68 

Kriterierna för att klassas som ett litet bolag är enligt 1 kap. 3 § 4-5p ÅRL: 

 

”4. större företag: 

   – företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är 

upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 

marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 

 

   – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, 

                                                
67 SKV 282 - Bokföring, bokslut och deklaration, s. 3. 
68 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf, s. 10. - 2014-05-25. 
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5. mindre företag: företag som inte är större företag” 

 

 

Precis som K1 är K2 frivillig att upprätta sin redovisning efter men om det görs skall 

det göras till fullo. Årsredovisningen jämfört med det förenklade bokslutet är 

betydligt mer omfattande och ställer högre krav på den bokföringsskyldige. 

Skillnaden i omfattning och komplexitet framgår inte minst av respektive väglednings 

sidantal (K1:s 85 sidor kontra K2:s 296 sidor).  

 

Det är i K2:s andra kapitel som händelser efter balansdagen först tas upp och som 

ämnar ge vägledning i hantering av dessa. Vägledningen i K2 om händelser efter 

balansdagen är dock något begränsad jämfört med dess motsvarighet för större bolag, 

K3. Punkt 2.11. K2 stadgar kort:  

 

”Ett företag ska när årsredovisningen avges beakta händelser efter 

balansdagen som bekräftar förhållande som förelåg på balansdagen.”69 

 

För fortsatt vägledning krävs att man söker sig till kommentarerna. I dessa står: 

 

”Ett företag ska när årsredovisningen avges beakta händelser efter 

balansdagen som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen. 

Av punkt 3.8 framgår att dagen för årsredovisningens undertecknande 

är densamma som den dag årsredovisningen avges.” 

 

”Dessutom ska företaget i förvaltningsberättelsen upplysa om 

väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut (se punkt 5.2) oavsett om 

de bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen eller inte. Vid 

redovisning av erhållet aktieägartillskott och lämnat aktieägartillskott 

får händelser efter balansdagen beaktas.”70 

 

                                                
69 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf, s. 16. - 2014-05-25. 
70 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf, s. 118. - 2014-05-25. 
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Av första stycket framgår att det är fram till dess att årsredovisningen undertecknas 

som utgör brytdatumen för när händelser efter balansdag ej längre skall tas i 

beaktande. Med andra stycket förstås att händelser som inträffar efter balansdagen 

skall upplysas om, även om de inte är direkt hänförliga till året innan. Sådana 

upplysningar skall göras i förvaltningsberättelsen. Vidare vägledning om händelser 

efter balansdagen saknas i K2. 

 

2.3.3 K3 
I K3 har BFN samlat vägledning för större företag samt koncerner (se definition under 

2.2.2).71 Detta innefattar även de företag som enligt lag anses mindre om de är 

moderbolag i en större koncern.72 K3 är huvudregelverket för att upprätta 

årsredovisning och koncernredovisning. Grundläggande för K3 är att det är ett 

principbaserat regelverk vilket framgår tydligast av kap. 2 som behandlar begrepp och 

principer. Dessa är, utan att göra någon vidare fördjupning av dessa under detta 

kapitel; Fortlevnadsprincipen, jämförbarhetsprincipen, försiktighetsprincipen, 

periodiseringsprincipen, individuella värderingsprincipen, kvittningsprincipen, 

kontinuitetsprincipen, begriplighetsprincipen.  

 

Händelser efter balansdag berörs i kapitel 32. Där framkommer enligt punkt 32.2 att: 

 

”Med händelser efter balansdagen avses såväl gynnsamma som  

ogynnsamma händelser, vilka inträffat mellan balansdagen och den dag då 

den finansiella rapporten avges.” 

 

I efterföljande kommentarer anges att: 

 

”Händelser efter balansdagen är av följande två slag:  

 

• Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen.  

• Händelser som indikerar förhållanden som uppstått efter balansdagen.” 

 
                                                
71 http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL12-1-K3.pdf, s. 6. - 2014-05-25. 
72 http://www.bfn.se/redovisning/vag/vl08-1-k2.pdf, s. 10. - 2014-05-25. 
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”Händelser efter balansdagen innefattar alla händelser som inträffat fram till 

den dag då den finansiella rapporten avges, även om de inträffat efter det att 

resultatet eller annan utvald finansiell information har tillkännagivits.”73 

 

Vidare, enligt punkt 32.3, skall:  

 

”Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som 

inträffat efter balansdag och innan den finansiella rapporten avges ska 

beaktas genom att justera beloppen eller att redovisa inte tidigare medtagna 

poster.” 

 

Kapitlet avslutas med exempel på olika händelser i de olika situationerna där man 

först ger exempel på händelser som skall redovisas, det vill säga de som är 

bekräftade, samt exempel på händelser som skall upplysas om, sådana som indikerar 

på att händelsen härrör efter balansdagen.  

Exempel på när händelser efter balansdag skall tas i beaktande är: 

 

• ”Ett domstolsavgörande efter balansdagen som bekräftar att ett 

företag hade en befintlig förpliktelse på balansdagen. …” 

• ”Upptäckt efter balansdagen av bedrägeri eller fel som gör att den 

finansiella rapporten är felaktig” 

 

Exempel på när händelser efter balansdagen inte tas i beaktande men som normalt 

leder till att upplysning skall lämnas: 

 

• ”Ett betydande rörelseförvärv eller en avyttring av ett viktigare 

dotterbolag.” 

• ”Offentliggörande av en plan att avveckla en verksamhet” 

• ”Betydande rättstvist som påbörjas enbart på grund av händelser 

som inträffat efter balansdagen” 
 

                                                
73 http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL12-1-K3.pdf, s. 200. - 2014-05-25. 
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2.3.4 K4 
K4 är ämnad att verka normgivande för företag som frivilligt tillämpar IFRS i 

koncernredovisningen. Denna är dock ännu inte färdigställd och hänvisar i dagsläget 

till vägledningen i IFRS.74 

 

2.4 IFRS 
IASB är ett privaträttsligt internationellt organ som ger ut redovisningsstandarder 

under benämningen IFRS och som även absorberat IASC:s tidigare normgivning 

IAS.75 IFRS hör alltså till de standarder som har tagits fram under de senaste åren 

medan IAS utgör äldre standarder.76 IASB:s normsystem utgör en del av den 

kompletterande normgivningen och har stor betydelse för den svenska 

redovisningen.77 IFRS är tvingande för alla koncernredovisningar som upprättas av 

företag som är noterade på en reglerad marknad inom EU enligt EU:s direktiv.78  

 

I princip består ISAB:s normsystem av tre delar. Den mest centrala delen i 

organisationens normsystem är redovisningsstandarderna IFRS/IAS.79 I övrigt ger 

organisationen även ut tolkningsmeddelanden som innehåller kompetenta tolkningar 

av standarderna i enskilda fall, samt en föreställningsram.80 Föreställningsramen skall 

fungera som ett verktyg vid utformandet av redovisningsstandarder, samt ge 

vägledning vid tillämpandet av befintliga redovisningsstandarder.81   

 

IAS-förordningen innebar för svensk del att IFRS/IAS måste följas av noterade bolag 

som skall upprätta koncernredovisning.82 Det är även tillåtet att tillämpa dessa regler 

på frivillig basis i koncernredovisningar i andra moderföretag. Reglerna får dock inte 

                                                
74 Årsredovisningslagen, En guide till god redovisningssed, s. 13. 
75 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 60. 
76 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 20. 
77 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 41. 
78 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. 
79 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 41. 
80 Ibid. 
81 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 41. 
82 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 19. 
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tillämpas i juridisk person.83 Det finns en mängd rekommendationer som utgör dessa 

redovisningsstandarder som framgår av en lista som är publicerad på IFRS hemsida.84 

IAS 10 – Events After the Reporting Period är den rekommendationen, vilket titeln 

avslöjar, som tar upp händelser efter balansdagen. I rekommendationen går att utläsa; 

 

”Händelser efter rapportperiodens slut är gynnsamma och ogynnsamma 

händelser som inträffar under tiden mellan rapportperiodens slut och den dag 

då de finansiella rapporterna godkänns för utfärdande. Två slag av händelser 

kan urskiljas: 

 

(a) händelser som bekräftar förhållanden som förelåg vid rapportperiodens 

slut (händelser efter rapportperiodens slut som beaktas), och  

 

(b) händelser som indikerar förhållanden som uppstod efter rapportperiodens 

slut (händelser efter rapportperiodens slut som inte beaktas).”85 

 

Reglerna för hur händelser efter balansdagen skall beaktas när de finansiella 

rapporterna upprättas överensstämmer mellan RR 26, K3 och IAS 10.86 

2.5 Skatterättsliga normer om händelser efter balansdagen 
Det föreligger ett samband mellan beskattning och redovisning. Redovisning som är 

upprättad i enlighet med god redovisningssed skall styra den skatterättsliga 

periodiseringen.87 Sambandets huvudregel mellan redovisning och beskattning 

återfinns i 14 kap. IL som berör beräkningen av resultatet i näringsverksamhet. I 14 

kap. 2 § IL kan utläsas att: 

 

 ”Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. 

Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter 

dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god 

redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag…” 

                                                
83 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 20. 
84 http://www.ifrs.com/StandardsList.pdf - 2014-05-25. 
85 IAS – 10, översatt via http://www.faronline.se/Dokument/I/IAS0010/?query=ias+10 - 2014-05-25. 
86 K3 i praktiken – PWC:s handbok vid tillämpning av K3, s. 722. 
87 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 117.  
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Det som stadgas i 14 kap. 2 § IL innebär att skatterätten importerar de 

redovisningsrättsliga periodiseringsreglerna som ingår i god redovisningssed.88 

Området som täcks av huvudregeln i 14 kap. 2 § IL och som stadgar att god 

redovisningssed skall styra periodiseringen brukar kallas för det kopplade området.89 

Vidare stadgas det i 14 kap. 4 § IL att: 

 

“Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund 

för beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstidpunkten.” 

 

Detta innebär att den metod som väljs för periodisering i räkenskaperna även skall 

ligga till grund för periodiseringen vid beskattningen.90 Alltså är företagets val av 

metod i redovisningen bindande för både SKV och företaget.91 För skatterätten gäller 

principen om beskattningens slutenhet, vilket torde betyda att det som händer efter 

beskattningsårets slutenhet ej skall tillmätas betydelse för beskattningen.92 SKV har 

dock uttalat sig om att denna princip inte är en absolut regel och att bilden 

kompliceras av kopplingen mellan beskattningen och redovisningen.93  

 

I SOU 2008:80 görs antagandet att redovisningsreglerna utgör en utfyllnad för 

principen om beskattningsårets slutenhet och att information som blir känd efter 

beskattningsåret alltså även kommer påverka beskattningen.94 SKV uttalar sig vidare i 

sin handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning att 

redovisningslagstiftningen samt god redovisningssed är utgångspunkten för 

inkomstberäkningen, vilket innebär att så länge ett företags redovisning följer rådande 

regler och god redovisningssed accepteras de resultat som redovisas även 

skattemässigt. Beskattningen skall grundas på ett redovisningsmässigt korrekt resultat 

vilket innebär att om redovisningen avviker från detta skall korrigering göras även för 

beskattningen.95  

                                                
88 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 215. 
89 Kellgren & Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 106. 
90 Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, s. 215. 
91 Ibid. 
92 SOU 2008:80, del 1, s. 262. 
93 Ibid. 
94 SOU 2008:80, del 1, s. 262.  
95 Skatteverkets handledning, Sambandet mellan redovisning och beskattning, 2013, s. 27. 
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I ovan nämnda SOU förs även en diskussion om fördelar samt nackdelar med 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Fördelarna som tas upp är att det 

bidrar till fastställandet av ett riktigt och rättvisande resultat, statens kontrollbehov 

tillgodoses samt bidrar till en bättre kvalité av redovisningen.96 Den stora nackdelen 

som tas upp är möjligheten för ett företag att kunna styra över beskattningsunderlaget 

och tidpunkten för beskattningen.97 När ett företag väljer sådana 

redovisningsalternativ som ger skattemässigt förmånliga resultat kallas det för 

skattedriven redovisning. Enkelt uttryckt kan det ge skattemässigt förmånliga resultat 

om det; 

  

”1 är förenligt med god redovisningssed, 

2 slår igenom i beskattningen (dvs. i princip att det råder ett s.k. materiellt 

samband) och 

3 medför att skattekostnaden blir lägre än den skulle ha blivit med andra 

tänkbara redovisningsalternativ.”98 

 

Den metod som används vid skattedriven redovisning är en så kallad försiktig 

redovisningsmetod som utmärker sig genom sen intäktsredovisning och tidig 

kostnadsföring, vilket resulterar i att beskattningstidpunkten skjuts framåt i tiden. På 

det sättet genereras likviditetsfördelar för ett företag eftersom det är fördelaktigt att 

betala skatt senare.99 I RÅ 2006 ref. 63 (se 4.3) är det just en sådan situation som 

uppstår i anknytning till händelser efter balansdagen, där företaget vill beskattas för 

intäkten år 2000, eftersom den blev konstaterad år 1999. SKV menade dock att 

fordran borde ha redovisats på balansdagen 31 december år 1998 och företaget därför 

skulle bli beskattade för det år 1999.  

                                                
96 Skatteverkets handledning, Sambandet mellan redovisning och beskattning, 2013, s. 30. 
97 Skatteverkets handledning, Sambandet mellan redovisning och beskattning, 2013, s. 30-31. 
98 Kellgren och Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 130. 
99 Kellgren och Bjuvberg, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för 
inkomstbeskattningen, s. 130. 
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3.  Ansvar vid fel gällande händelser efter 
balansdagen 

 

3.1 Inledning 
I redovisningslagarna som vi redogjort för berörs inte frågor gällande ansvar. De tar 

förvisso upp regler om att bokföring/redovisning skall ske och hur det skall gå till, 

men nämner inget om vem som bär ansvaret eller vilka sanktioner som föreligger för 

den som underlåter att följa lagen. För att få klarhet i dessa frågor redogörs i detta 

kapitel om bestämmelser i BrB samt ABL och hur sambandet ser ut mellan dessa och 

god redovisningssed.  

 

3.2 Bokföringsbrottets förenlighet med god redovisningssed 
BFL och ÅRL är, som tidigare nämns, av ramlagskaraktär (se 2.1). De består till 

största del av redovisningsprinciper som behöver kompletteras med normer, närmare 

bestämt god redovisningssed, för att mer detaljerat påvisa hur redovisningen skall 

ske.100 Begreppet god redovisningssed, som förklarades kort under 2.1.3, är inte på 

något sätt lätt att förklara eftersom det råder delade meningar om dess innebörd. Klart 

står i vart fall att BFN verkar normgivande inom området. I och med att det i lagtext 

ej framgår i detalj vad som omfattas av god redovisningssed har frågan om hur dess 

tillämplighet inom det straffrättsliga området föreligger. 

 

I BrB stadgas: 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet 

enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra 

affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna 

oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens 

förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak 

bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott…”101 

 

                                                
100 Andersson, Dahlqvist, Elofsson, Bokföringsbrott och bokföringslagen, s. 27. 
101 11 kap. 5 § 1 st. BrB. 
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Det finns alltså en direkt koppling mellan 11 kap. 5 § BrB och BFL och i sin tur till 

god redovisningssed.102 Enligt lagtexten kan alltså brott föreligga vid underlåtelse att 

bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation eller lämna oriktiga uppgifter. 

Dessa uppräkningar är enbart exempel och även den som åsidosätter 

bokföringsskyldigheten på annat sätt kan ådömas ansvar enligt lagen.103 

 

För uppsatsens del är av ovan nämnda paragrafs lydelse ”lämna oriktiga uppgifter” 

av särskild relevans eftersom en underlåtelse att ta en händelse efter balansdagen i 

beaktande i praktiken skulle kunna utgöra en sådan oriktig uppgift. Problemet ligger i 

att händelser efter balansdagen ej är specifikt lagstadgat, utan förekommer genom 

allmänt råd. Förvisso stadgar ÅRL att hänsyn skall tas till ekonomiska förpliktelser 

hänförliga till tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter 

räkenskapsårets utgång, men det är BFN via sina vägledningar och allmänna råd som 

formar innebörden av detta och frågan gäller alltså huruvida ett avsteg från ett allmänt 

råd eller rekommendation kan vara straffrättsligt förenligt.104  

 

Frågan har behandlats av Asp när han på uppdrag av BFN redogjorde för huruvida 

förhållandet mellan bokföringsbrottet och legalitetsprincipen utgör hinder med god 

redovisningssed i tanke. I studien kom Asp fram till att legalitetsprincipen inte utgör 

hinder för att god redovisningssed ligger till grund för ett bokföringsbrott. Ett avsteg 

från god redovisningssed skall enligt Asps mening falla under 11 kap. 5 § BrB, 

förutsatt att huvudrekvisiten är uppfyllda.105 Med detta torde menas att det inte är 

själva avsteget från god redovisningssed i sig som i slutändan avgör huruvida 

straffansvar föreligger eller ej, utan den effekt det får till följd av avvikelsen, det vill 

säga huruvida rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav 

inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen.  

 

För enkelhetens skull kan ovan nämnda sammanfattas på följande vis: 

 

1. Den som av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen 

genom att underlåta att bokföra affärshändelser döms för bokföringsbrott. 
                                                
102 Enligt 4 kap. 2 § BFL skall bokföringen fullgöras i enlighet med god redovisningssed. 
103 Olsson, Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 48. 
104 2 kap. 4 § 3p. b) ÅRL. 
105 Bokföringsbrott och legalitet, Petter Asp, Rapport 1998:1 s. 25 och 27. 
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2. Av 4 kap. 2 § BFL framgår att bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt 

som överensstämmer med god redovisningssed.  

3. BFN är bemyndigade att utveckla god redovisningssed genom 8 kap. 1 § 1 st. BFL. 

4. BFN har utfärdat K-regelverken som behandlar händelser efter balansdagen som 

således utgör en del av god redovisningssed. 

5a. Åsidosättande av händelser efter balansdagen torde utgöra ett åsidosättande av 

god redovisningssed. Ett åsidosättande av god redovisningssed torde utgöra ett 

åsidosättande av BFL. Ett åsidosättande av BFL torde utgöra ”åsidosättande” av 5 

kap. 11 § BrB. 

5b. Att händelser efter balansdag inte är stadgat i lag skulle det kunna tänkas utgöra 

hinder att ådöma någon straffrättsligt ansvar p.g.a. konflikt med legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen bygger på nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum 

crimen sine lege (inget straff utan lag).106 

 

Det finns naturligtvis mer att säga inom området men för uppsatsens del nämns det 

viktigaste för att bilda en uppfattning gällande om och i så fall hur ansvar kan 

föreligga. Det kommande kapitlet syftar istället till att öppna upp för tankar kring vem 

eller vilka som ansvaret kan beröra. 

   

3.3 Ansvar enligt ABL 

3.3.1 Inledning 
Ett aktiebolag är en juridisk person med egen rättskapacitet som kan företa olika 

rättshandlingar.107 Att bedriva aktiebolag kan vara lockande på grund av att delägarna 

inte personligen ansvarar för bolagets förpliktelser.108  

 

Delägarnas ansvar begränsas i regel till satsat kapital. På så vis sätts ett tak för 

ägarnas risker i aktiebolaget.109 Trots att det finns flera olika typer av aktiebolag i 

                                                
106 2 kap. 8 § och 20 § RF. 
107 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/vad-1.3068 - 2014-05-25 
108 1 kap. 3 § ABL. 
109 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 56. 



 27 

affärslivet förekommer bara en lag som berör aktiebolagen. Det förekommer dock 

vissa särregler för diverse aktiebolag.110  

 

Förutom de reglerade begränsningar för delägarna, innehåller ABL regler som berör 

likvidation och konkurs till skydd för tredje man.111 Om aktiebolagets aktiekapital går 

förlorat till mer än hälften måste i princip avveckling av bolaget ske, såvida inte 

aktieägarna ökar aktiekapitalet.112 Detta görs i enlighet med regleringen i 25 kap. 13-

20 § ABL och tanken med reglerna är att sätta press på styrelsen att ta tag i 

kapitalbrist, i syfte att skydda befintliga och varna nya borgenärer, samt 

uppmärksamma aktieägarna om kapitalbristen.113 Intressant här kan vara sådana 

företag som är på ”fallrepet” och därför har en stor vilja att bibehålla en fin ”fasad” 

för att locka investerare under mödosamma tider. Sådana företag torde inte vilja ta en 

händelse efter balansdagen i beaktande i fall denna händelse skulle innebära att 

företagets ekonomi utåt sett försämras. Å andra sidan skulle sådana företag vara 

angelägna att få med en händelse som skulle innebära att resultatet ökar. Olika 

händelser kan alltså ha olika betydelse för olika företag, beroende på vilken situation 

de berörda företaget befinner sig i. 

 

3.3.2 Kompetensfördelning i aktiebolag 
I ett aktiebolag förekommer det fyra viktiga bolagsorgan; bolagsstämma, styrelse, VD 

samt revisor.114 Styrelse samt bolagsstämma skall enligt ABL alltid förekomma, 

medan kravet på förekomsten av VD och revisor föreligger under vissa 

omständigheter.   

 

Angående kompetensfördelningen i ett aktiebolag bygger den på förvaltning och 

verkställighet. Förvaltningen rör det interna förhållandena medan verkställigheten rör 

rättshandlingar med utomstående. Ett aktiebolags högsta förvaltningsorgan är 

stämman, som dels fattar beslut om bolagets angelägenheter och dels ger de 

                                                
110 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 56. 
111 25 kap. ABL. 
112 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 17. 
113 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 326. 
114 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 23. 
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underordnade organen direktiv. Sådana underordnande organ är styrelsen och VD:n, 

som är skyldiga att verkställa de beslut som stämman fattar.  

 

Mellan stämmorna är det styrelsen som, med bolagsordning och stämmodirektiv som 

ledstjärnor, fattar de övergripande förvaltningsbesluten för aktiebolaget. För att kunna 

utföra detta på ett smidigt sätt behöver styrelsen exekutiv kompetens.115 Det är även 

styrelsens uppgift att utse VD:n som skall leda den löpande förvaltningen, alltså det 

vardagliga driftansvaret för organisation, redovisning och affärsverksamhet.116 Detta 

innebär dock inte att det i praktiken enbart är styrelsen och VD:n som fattar beslut för 

bolaget. Mer om detta under 3.2.4. 

 

När det gäller revisor har denne inte någonting med beslutfattandet i bolaget att göra, 

utan denne skall kontrollera och rapportera bolagets räkenskaper och förvaltningen 

som sköts av VD och styrelsen. 

 

3.3.3 Bolagsstämman 
Det är via bolagstämman, som regleras i 7:e kap. ABL, som aktieägarnas rätt att 

besluta i bolagets angelägenheter utövas. Gällande den ordinarie bolagstämman, alltså 

årsstämman, så finner man reglerna för denna i 7 kap. 10 § ABL där det regleras att: 

 

”Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna 

hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen skall lägga fram 

årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt 

att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern 

revisionsberättelsen (årsstämma).” 

 

Betydelsen av detta för uppsatsen är att det senast sex månader efter balansdagen skall 

hållas en bolagsstämma där årsredovisningen skall läggas fram. E contrario torde 

denna bestämmelse betyda att det inte finns någon bestämmelse om att tidigarelägga 

denna årsstämma. 

 

                                                
115 Rätten att teckna bolagets firma. 
116 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s 173. 
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Sedermera stadgas det i 7 kap. 11 § ABL vilka beslut som skall fattas vid en 

bolagsstämma:    
 

”Vid årsstämman skall beslut fattas  

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett 

moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören, och 

4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen 

skall behandla.” 

 

Även i denna paragraf förekommer det för uppsatsen intressanta regleringar. Dels i 

första punkten där det framgår att beslut skall fattas om fastställandet av 

årsredovisningen, vilken resultat och balansräkning utgör en del av.  

 

Enligt RR 26, IAS10 och K3 definieras händelser efter balansdagen både händelser 

som utgör gynnsamma och ogynnsamma händelser, vilka har inträffat mellan tiden 

från balansdagen fram tills de finansiella rapporterna har undertecknats. Detta innebär 

alltså att man, enkelt uttryckt, sätter stopp för sådant som kan inträffa efter 

balansdagen och kan komma att påverka årsredovisningen genom att på stämman 

skriva under räkenskaperna. Detta torde betyda att det kan föreligga incitament till att 

både tidigarelägga underskriften och likaså senarelägga underskriften, beroende på 

dels vilka händelser företaget befarar kan inträffa efter balansdagen, dels beroende på 

vilka händelser företaget önskar skall inträffa efter balansdagen. Detta resulterar i att 

företaget har en möjlighet att påverka resultatet av redovisningen enbart genom att 

planera när underskriften skall ske. 

 

En årsredovisning som är underskriven vid ett senare tillfälle torde ge en mer 

rättvisande bild jämfört med en tidigare underskriven årsredovisning, eftersom fler 

händelser efter balansdagen har kunnat tas i beaktande. Intressenter, det vill säga de 

som använder räkenskaperna som underlag för beslutsfattande, borde därför vara 
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uppmärksamma på när ett bolag har underskrivit årsredovisningen, i förhållande till 

balansdagen. Ett bolag som det går bra för vill troligen få med så mycket information 

och händelser som påverkar räkenskaperna som möjligt efter balansdagen, medan ett 

bolag som har det tyngre och till och med riskerar tvångslikvidation förmodligen vill 

undvika mer information och ”stänga” resultatet snarast möjligt. 

 

Även den tredje punkten i paragrafen är utav stort intresse för denna uppsats. Där 

stadgas att det under stämman skall fattas beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och 

VD:n gentemot bolaget. Det faller sig naturligt att detta är av intresse eftersom det 

senare i denna uppsats kommer att problematiseras och diskuteras om ansvaret i 

företag vid händelser efter balansdagen.  

 

3.3.4 Om ansvar i aktiebolag 
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för aktiebolagets angelägenheter.117 Det finns, 

utöver styrelsens övergripande ansvar, ett ansvar för bokföringen hos bolagets VD 

samt de som i praktiken utför bokföringsarbetet.118 Det går inte att avtala bort ett 

ansvar, dock går det att skapa ett ansvar mellan olika parter. Ponera att företaget har 

en projektledare som i sin tur måste tillhandahålla kontrollerad och strukturerad 

information till den redovisningsansvarige för att denne i sin tur skall kunna upprätta 

de finansiella rapporterna på ett korrekt sätt.  

 

I ABL regleras skadeståndet i 29 kap. Det finns tre kategorier av organledamöter som 

kan bli skadeståndsskyldiga enligt detta kapitel; stiftare, styrelseledamot och VD.119 

För att dessa skall drabbas av skadestånd måste de ha utfört sitt uppdrag uppsåtligen 

eller av oaktsamhet på ett sådant sätt att det skadar bolaget och skall alltså ersätta 

skadan.120 Detta gäller även när skadan tillfogas aktieägare eller fordringsägare genom 

överträdelse av ABL, ÅRL eller annan tillämplig årsredovisningslag eller 

bolagsordning.121  

 

                                                
117 8 kap. 4 § ABL. 
118 http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx#bokf4 - 2014-05-25 
119 Olsson, Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 107. 
120 25 kap. 1 § 1 st. ABL. 
121 Olsson, Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed, s. 107. 



 31 

Revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare kan på samma sätt som 

organledamöterna bli skadeståndsskyldiga för ett bolag.122  

 

Gällande aktieägare blir denne skadeståndsskyldig om skadan uppsåtligen eller 

genom grov oaktsamhet orsakas för bolaget, tredje man eller annan aktieägare genom 

överträdelse av ABL, tillämplig redovisningslag eller bolagsordningen.123 Exempel på 

ett sådant scenario där aktieägare blir skadeståndsskyldig kan vara när denne deltar i 

fastställandet av en oriktig balansräkning, vilket medför att någon lider 

förmögenhetsskada till följd av denna handling. 

 

ABL i sin struktur förutsätter att aktiebolaget leds och förvaltas av styrelsen, samt VD 

när sådan utsetts.124 Det kan dock förekomma personer med stort inflytande över 

bolaget utan att dessa formellt har utsetts till styrelseledamöter eller VD.125 I engelsk 

rätt förekommer det ett begrepp för dessa som lyder de facto director. De 

kännetecknas genom att denne agerar som företrädare för bolaget utan att formellt 

utsetts till styrelseledamot.126 I Sverige kan exempelvis koncernchef och dylika 

befattningar anses vara de facto directors, som enligt ABL inte ”finns” men som ändå 

har mycket inflytande. Majoritetsägare skulle även de kunna vara de facto director i 

och med att de genom sin majoritet får igenom de enligt dem bästa förslagen för 

företagets verksamhet. 

 

De facto director är alltså de som öppet agerar som bolagets företrädare. Det finns 

ytterligare situationer där en person styr bolaget utan att synas, drar på sig ansvar eller 

ger offentlighet åt sina intressen, sådana personer brukar kallas shadow directors.127 

Svernlöv menar, i boken ”Ansvarsfrihet – Dechargeinstituet i svensk aktiebolagsrätt”, 

att det typiskt sett är de med uppsåt att begå ekonomisk brottslighet som agerar 

shadow directors genom tillsättandet av en målvakt som ansvarig och skapar alltså ett 

bulvanförhållande, nedan kommer därför redogöras för de svenska skyddslagarna mot 

detta. Enligt vår uppfattning behöver dock inte en shadow director agera brottsligt 

                                                
122 29 kap. 2 § ABL. 
123 29 kap. 3 § ABL. 
124 Svernlöv, Ansvarsfrihet – Dechargeinstetutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 61. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Svernlöv, Ansvarsfrihet – Dechargeinstetutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 62. 
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eller ens själv ha för avsikt att vara en shadow director. I 8 kap. ABL förekommer 

regler om att endast de som avser att ta del i sådan verksamhet som tillkommer enligt 

lag blir utsedda till styrelsen och VD. I 8 kap. 12 § ABL stadgas att:  

 

”Till styrelseledamot får inte utan godtagbara skäl utses någon som inte avser 

att ta del i sådan verksamhet som enligt denna lag ankommer på styrelsen.” 

 

Vidare framgår det av 8 kap. 32 § ABL att: 

 

”Till verkställande direktör får inte utses någon som inte avser att ta del i 

sådan verksamhet som enligt denna lag ankommer på den verkställande 

direktören.” 

  

Paragraferna stadgar alltså att personer utan avsikt att delta i verksamhet som enligt 

ABL tillkommer styrelse och VD inte får tillsättas på dessa positioner i företaget, om 

det för styrelseledamot inte förekommer godtagbara skäl. Shadow directors skulle 

dock kunna ha betydande inflytande utan att ens veta att denne faller under begreppet 

shadow director. Ett sådant fall kan tänkas vara när till exempel en före detta chef 

eller liknande har gått ner på en icke bestämmande post, men synpunkter efterfrågas 

fortfarande av honom angående hur företaget skall skötas, eftersom det alltid har gått 

till på det viset. Intressant är dock det omvända, där personer utan att ha tilldelats 

ledande position i företaget tar del av sådan verksamhet. I ett rättsfall berörande en 

sådan situation anförde HD att; 

 

”…den som framstår som den i själva verket bestämmande i bolaget utan att 

formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 kap 1-3 §§128 bör 

jämställas med en person med organställning.”129 

     

                                                
128 Numera 29 kap. 1-3 §§ ABL. 
129 NJA 1997 s. 418. 
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HD konstaterar alltså att även om den som i själva verket bestämmer i bolaget inte 

formellt ingår i bolagsledningen, skall denne i skadeståndshänseende jämställas med 

en person i organställning.130  

 

Förutom de facto directors och shadow directors förekommer även andra som kan ha 

inflytande över ett bolag, utan att formellt blivit tilldelad denna behörighet. 

Exempelvis advisory-boards, som är en grupp av individer vilka väljs ut för att 

rådgöra styrelsen om diverse företagsfrågor angående bland annat marknadsföring, 

försäljning, finansiering och expansion. Advisory-boards är ett informellt organ utan 

rösträtt i ett bolag och behöver inte ha tillsats av stämman, men ger ändå ledningen 

råd och på så vis får en betydande bestämmanderätt i företaget.131 Utöver detta kan det 

även förekomma konsulter samt management firmor som tas in som hjälp för att 

rådgöra om beslut och på så vis får ett visst inflytande i ett företags beslut. 

 

  

                                                
130 Svernlöv, Ansvarsfrihet – Dechargeinstetutet i svensk aktiebolagsrätt, s. 65. 
131 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/advisory-boards - 2014-05-25 
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4.  Rättspraxis 

4.1  Inledning 
Antalet rättspraxis beträffande området händelser efter balansdagen är förhållandevis 

litet. Detta medför svårigheter i att ge förståelse för hur händelser efter balansdagen 

hanteras i praktiken hos olika instanser och hur konsekvent bedömningen blir vid 

svårigheter och problem.  

 

De uppmärksammande rättsfallen utgör skattepraxis, vilket egentligen inte är optimalt 

för uppsatsen i sig men av den anledning att det i liten grad förekommer rättspraxis 

som berör händelser efter balansdagen är det ändå av hög relevans att redogöra 

förekomna fall för att visa de faktiska komplikationer som kan uppstå, samt ge 

substans till ämnet. Båda fallen har behandlats av instans som är prejudicerande, dock 

i skatterätten och inte i redovisningsrätten. I dessa två fall var den instans som 

behandlade målen RegR.132  

 

Det som är gemensamt med rättsfallen är att det i båda fallen har inträffat någonting 

efter balansdagen, vilket har medfört oklarheter för hur redovisningen skall behandlas 

för att vara enhetlig med dåvarande gällande rätt om händelser efter balansdagen. 

 

Dessa rättsfall behandlas på grund av att RÅ 2006 ref. 63 fanns med som rättspraxis i 

skatteverkets handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning.133 I RÅ 

2006 ref. 63 refereras det i sin tur till RÅ 1986 ref. 153, vilket var anledningen att vi 

även valde det rättsfallet. 

4.2  RÅ 1986 ref. 153 
Rättsfallet handlar om en tvist avseende beskattningsåret, som uppstod på grund av ett 

anspråk på försäkringsersättning. Aktiebolaget B & P hade drabbats av en epizooti 

som medförde ett stort antal dödsfall bland bolagets minkar under hösten 1978.134 

Försäkringsanmälan gjordes samma år till försäkringsbolaget, varpå 

försäkringsbolaget noterade bolagets skadeanmälan, men den slutliga bedömningen 

av försäkringsfallet kom till stånd först i januari år 1979 och därefter utbetalades 
                                                
132 Nuvarande HFD. 
133 SKV 305, s. 655, 2013. 
134 RÅ 1986 ref. 153. 
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försäkringsersättningen. Bolaget gjorde den bedömningen att ingen beskattningsbar 

intäkt förelåg på balansdagen den 31 december 1978, när händelserna under detta år 

inte kunde grunda någon rätt till försäkringsersättning.135 Taxeringsnämnden136 

menade att fordran på försäkringsersättningen förelåg under år 1978 och därför borde 

ha varit föremål för beskattningen för detta år. Bolaget överklagade 

Taxeringsnämndens beslut till LänsR.137 

 

LänsR yttrade sig att det borde ha stått klart för bolaget att den skada de led på grund 

av minkdöden under hösten år 1978 var av ersättningsgill natur. Försäkringsavtalet 

var utformat på så vis att det förekom en minimiersättning, vilket betyder att man 

hade kunnat räkna ut den lägsta ersättningen som försäkringsbolaget skulle betala ut. 

LänsR ansåg att fordran var säker år 1978 och därför skulle ha medtagits i det årets 

bokslut. LänsR lämnade Taxeringsnämndens beslut utan avslag.138 

 

KamR fastställde att det rör sig om sådan försäkringsersättning som skall beaktas som 

intäkt av rörelse, men ifrågasatte om den skall tas upp till beskattning det året när 

skadefallet inträffade och ersättningsanspråket framställdes, eller tas upp nästföljande 

år när ersättningen bestämdes och utbetalades. Bolaget menade att det inte förelåg 

någon definitiv rätt till försäkringsersättning förrän början av år 1979 eftersom det 

inte omedelbart kunde avgöras om skadan var ersättningsgill. KamR menade dock att 

bolaget har haft fordran för räkenskapsåret år 1978 och av det som framkommit i 

målet inte tyder på att fordran var osäker, därför lämnar KamR besvären utan bifall.139  

 

RegR kom fram till att först efter fastställandet av dödsorsaken så kan man säkerställa 

att en fordran anses föreligga. Detta skedde först under januari år 1979, alltså är 

bolaget därför inte skyldiga att redovisa försäkringsersättningen för år 1979 års 

taxering.140  

 

                                                
135 Ibid. 
136 Nuvarande SKV. 
137 Nuvarande FörvR. 
138 RÅ 1986 ref. 153. 
139 Ibid. 
140 RÅ 1986 ref. 153. 
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BFN yttrade sig i frågan och menade att en fordran på försäkringsersättning 

uppkommer genom inträffat försäkringsfall och det, tillsammans med 

försäkringsavtalet skall utgöra grund för fordran. Värderingen på ersättningen blir 

beroende av det underlag som fanns till förfogande för bedömning av fordrans värde 

vid bokslutstillfället, dock får försäkringsfordran och de döda djurens lagervärde inte 

överstiga det verkliga värdet av fordringen.  

 

RegR bortsåg från BFN:s yttrande och ändrade KamR:s dom, alltså sattes bolagets 

beskattningsbara inkomst för år 1979 ned.141 

 

4.3  RÅ 2006 ref. 63 
Rättsfallet RÅ 2006 ref. 63 handlar om en fordran på ett skadestånd som har ansetts 

så säker att i enlighet med god redovisningssed borde ha redovisats som intäkt när 

skadeståndet fastställdes av HovR trots att domen inte vunnit laga kraft.142 Parterna i 

detta fall var Samres AB och SKV. Samres AB hade tidigare gjort en 

stämningsansökan mot Socialstyrelsen på grund av felaktig upphandling och TR 

tilldömde bolaget ett skadestånd år 1997.  

 

Socialstyrelsen överklagade denna dom till HovR som fastställde TR:s dom år 1998 

och denna dom överklagades sedermera av båda parterna till HD, vilket ledde till att 

utgången av målet inte än var fastställ vid balansdagen den 31 december 1998. 

Parterna kom till en förlikning den 27 januari 1999 vilket innebar att Samres AB fick 

sitt skadestånd utbetalt den 28 januari 1999. Eftersom att utbetalning hade skett efter 

balansdagen yrkade Samres AB att bli beskattad för intäkten år 2000, eftersom 

fordran blev konstaterad år 1999. SKV menade dock att fordran borde ha redovisats 

på balansdagen 31 december 1998. LänsR ansåg att bolaget hade agerat i enlighet 

med god redovisningssed och biföll därför Samres AB:s talan. SKV överklagade 

domen till KamR.  

 

BFN uttalade sig, på efterfrågan av KamR, i målet och anförde att bolaget borde ha 

redovisat en fordran på Socialstyrelsen i bokslutet för år 1998. I motiveringen 

                                                
141 Ibid. 
142 RÅ 2006 ref. 63. 
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kommer BFN fram till att Samres AB skulle ha redovisat en fordran efter HovR:s 

dom. BFN menar att i och med att HovR kom till samma beslut som TR ökade 

säkerheten i fordringen efter HovR dom. Ytterligare anförde BFN att även om bolaget 

skulle anse fordran som osäker efter domen från HovR får betalningen på grund av 

förlikningen den 27 januari 1999 utgöra en så kallad händelse efter balansdagen som 

bekräftar ett förhållande på balansdagen. Förlikningen mellan Socialstyrelsen och 

bolaget skedde innan rapporterna hade blivit undertecknade, vilket gjorde det möjligt 

för bolaget att ändra i sitt bokslut.  

 

BFN fann alltså att enligt god redovisningssed borde bolaget redovisat fordran på 

socialstyrelsen år 1998.  

 

KamR fann ingen anledning i att bedöma rättsläget annorlunda. SKV:s överklagan 

bifölls alltså av KamR och LänsR dom ändrades och bolagets taxering för år 1999 

höjdes.  

 

Samres AB överklagade till RegR, RegR gjorde dock samma bedömning som KamR. 

RegR avgörande blev således att överklagandet avslogs.143 

  

                                                
143 RÅ 2006 ref. 63. 
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5. Analys 

5.1 I vilken utsträckning förväntas den redovisningsskyldige att 
hålla sig underrättad om händelser efter balansdagen? 

Det framgår tydligt genom reglerna angående händelser efter balansdagen att det 

föreligger ett krav på kunskap hos den redovisningsansvarige och därigenom även ett 

informationskrav. Kravet på kunskap hos den ansvarige får anses växa i takt med att 

företaget växer, eftersom att komplexiteten av redovisningen ökar för större företag. 

När man diskuterar redovisningsansvaret behöver det inte direkt associeras med den 

person som handhar ansvaret för redovisningen. Företaget kan i sin tur brista i sin 

insats att för redovisningsansvarige tillhandahålla nödvändiga resurser som krävs för 

att utföra företagets redovisning. Den redovisningsansvarige bör genom regleringar 

förstå att han måste eftersöka de händelser efter balansdagen som kan komma att 

påverka deras redovisning. Redovisningsansvarige kan inte skärma av de händelser 

som inträffar, genom att uteslutande sitta på ett kontor och bokföra. Det är således 

irrelevant hur mycket kunskap en person besitter gällande bokföring och redovisning, 

om denna person avskärmar sig de händelser som sker i omvärlden. För att ta del av 

viktig och relevant information måste personen hålla koll på faktiska händelser som är 

av vikt för företaget. Kunskapskravet och informationskravet kan på så vis ses som 

sammansvetsande, i och med att det ena förutsätter det andra.   

 

Det framgår inte vilken insats som krävs för att ta reda på det man bör veta. Kravet 

förekommer både för mindre och större företag, men man torde kunna dra den 

slutsatsen att större företag har en vidare informationsplikt än mindre företag. 

Förutom att mindre företag har sämre förutsättningar och resurser för att hålla koll på 

relevant information för företaget jämfört med större företag har de dessutom färre 

intressenter som skall ta del av informationen som företaget redovisar. I IASB:s 

föreställningsram framgår det att en avvägning skall göras mellan nyttan och 

kostnaden av inhämtningen av informationen. Det kan inte skäligen antas att ett 

företag skall anskaffa kunskap, om kostnaden blir större än nyttan. Däremot blir 

kostnaden, för ett större företag, högre eftersom nyttan ökar i samband med 

omsättningsökningen och därmed den ökade intressesfären. En tanke här är att företag 

som enligt lag befinner sig på gränsen mellan att vara ett mindre eller ett större 
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företag kan ha som incitament att kvarstå som ett mindre företag, för att undgå den 

ökade informationsplikten och de därav tillkommande kostnaderna för att uppfylla 

detta krav på utvidgad information.  

 

Av intresse är även den tekniska utvecklingen. Teknikens progression bidrar till att 

”världen krymper” och de geografiska barriärerna som tidigare försvårade inhämtning 

av information får anses avta hela tiden. Tack vare media, framför allt internet, har 

kostnaderna och svårigheterna att inhämta information drastiskt minskats. Resultatet 

av detta mynnar ut i frågan om informationsplikten rent generellt får anses öka 

eftersom svårigheterna minskar. Svaret torde bli ja, med hänvisning till det tidigare 

sagda om nytta och kostnad. En avgörande faktor här kommer dock att bli intresset 

hos den som omfattas av informationsplikten, om denne brinner för nyheter och 

sociala medier blir inhämtningen av information betydligt lättare, än för den som inte 

intresserar sig alls. Detta får anses gå hand i hand med det kunskapskrav som tidigare 

nämndes, ju mer omfattande informationsplikten blir, desto större krav torde man 

kunna ställa på kunskapen hos den som skall behandla informationen. Att svara på 

frågan om vilken insats som krävs för det man bör veta är svårt när frågan är ytterst 

komplex. Allt som är värt att veta är värt att hitta, det som utgör den svåra 

bedömningen är dock till vilken yttersta gräns detta kan dras och vilken insats som 

kan utkrävas av den redovisningsskyldige. 

 

Ponera att i och med att informationsplikten skiljer sig åt hos ett litet kontra ett stort 

företag kan man dra slutsatsen att kravet på att redovisa det man vet skiljer sig mellan 

dessa åt. Alternativet är det omvända; du kan aldrig ådömas ansvar för att inte ta med 

händelser du inte kunde förväntas känna till, men skall alltid ta med händelser du 

känner till, vare sig det finns krav på att känna till dessa eller ej. 2 kap. 4 § 3 p. b) 

ÅRL stadgar, som många gånger tidigare nämnts, att hänsyn skall tas till alla 

ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår. Skulle detta blint följas kan det, teoretiskt sett, innebära orättvisa för ett 

väl informerat bolag kontra ett oinformerat, vars krav inte begär att informationen 

borde vara känt. I samband med diskussionen till ovan anförda kom vi fram till 

följande frågeställning: Styr redovisningskraven det man bör veta eller styr det man 

vet vad man skall redovisa? 
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Vi ämnar förvisso inte att ge något klart svar på frågan och i ärlighetens namn skulle 

ett tänkbart svar kunna vara ”ja” på båda delarna utan att det på något vis strider mot 

varandra. Vi anser ändå att frågeställningen är både relevant och intressant eftersom 

det inte på något sätt framgår klart och tydligt hur det föreligger.  

 

Antag att vi har två identiska företag, inom samma bransch, med samma omsättning, 

samt lika förutsättningar i övrigt, helt oberoende och ovetandes om varandras 

existens. Den enda skillnaden är att det ena företaget av någon anledning har ett 

rikligare informationsflöde och håller sig betydligt bättre underrättade om händelser 

som sker i affärsvärlden och som påverkar företagets ekonomiska ställning. Båda 

företagen ingick i december månad avtal med ett och samma bolag. I mars månad fick 

en anställd hos det mer välinformerade företaget, av ren slump, reda på något som 

innebär att det avtal som slöts knappast kan efterlevas. Detta företag förväntas av lag 

att ta med denna händelse medan det andra företaget tryggt ovetandes ej kommer ta 

händelsen i beaktande i årsredovisningen och ej heller hållas ansvariga när det inte 

heller ansågs rimligt att de skulle ha känt till den.  

 

Genom uppsatsens gång har ordet händelser förekommit utan att direkt ha redogjorts 

för vad det egentligen innebär eller omfattar. Detta har medvetet sparats till analysen 

eftersom vi anser att det inte finns någon klar definition, trots det som anförts under 

2.2.3. 

 

I många avseende kan det tänkas vara svårt att svara på när en händelse faktiskt är att 

se som en händelse. Naturligtvis finns det solklara fall som det inte kan råda minsta 

tvivel om skall falla under begreppet. Exempel på detta skulle kunna vara när Företag 

X har fordringar hos Företaget Y som går i konkurs strax efter balansdag eller Företag 

Z:s varulager förstörs på grund av en vattenläcka i samband med årsskiftet. I dessa två 

fall går det inte att blunda för verkligheten och för att kunna ge borgenärer och andra 

intressenter en rättvisande bild av företaget skall dessa händelser tas i beaktande och 

en nedskrivning enligt försiktighetsprincipen skall göras genom justering av poster 

alternativt en notering i redovisningen.  

 



 41 

Vi vill föra resonemang om hur en händelse kan bestå av flera delar. Enligt denna 

tankegång kan en händelse vara i form av dels faktisk karaktär, exempelvis: 

underleverantör till japanska Toyota går i konkurs, dels skulle händelsen kunna tänkas 

vara i form av information, det vill säga, informationen och vetskapen om konkursen 

nådde fram till ett bolag som berörs av konkursen. En händelse vars existens inte når 

fram till tänkbara berörda lär knappast tas hänsyn till. Diskussionen kring detta går att 

dra ytterligare. Information och vetskap om en händelse skulle teoretiskt kunna 

föreligga inom ett företag men inte hos ”rätt” personer. En golvanställd som har ett 

unikt särintresse för Toyota och Japan i allmänhet, skulle kunna känna till denna 

händelse utan att den informationen når fram till redovisningsansvarige.  

 

En annan fråga värd att ta upp under denna rubrik är vad innebörden att ”veta” 

innebär. Denna fråga har koppling till hur tillförlitlig händelsen (eller informationen 

om händelsen), i fråga är, det vill säga hur pålitlig den är eller vilken substans den 

innehar. Ett företag vars intresse ligger i att visa sig så starkt som möjligt för att locka 

nya investerare lär knappas vara intresserat av att upplysa eller justera minsta lilla 

rykte som kan tänkas uppstå och som påverkar företagets resultat negativt. Beroende 

på vad det kan tänkas vara torde det inte, i vart fall i normala fall, vara tillräckligt med 

att någon säger att något föreligger på ett visst sätt för att det skall räknas som en 

”giltig” händelse värd att tas upp (även om det förvisso visst skulle kunna vara så).  

 

5.2 Vilka blir konsekvenserna om den redovisningsskyldige inte 
uppnår kravet, samt vilka omfattas av detta ansvar? 

Innan resonemang förs om vad för konsekvenser som kan föreligga vid tänkbara fel 

eller avsteg kopplat till händelser efter balansdagen, bör en diskussion med fördel 

föras om vem som kan innefattas av dessa.  

 

Hittills i uppsatsen har termerna redovisningsansvarige eller redovisningsskyldige 

används genomgående. Dessa termer skall inte nödvändigtvis likställas med 

exempelvis en titel eller associeras till att vara en och samma person i samtliga 

tänkbara situationer, utan kan istället ses som ett samlingsnamn för alla som kan 

tänkas beröras av detta ansvar eller skyldighet. I mindre företag kan frågan tänkas 

vara mer lättbesvarad än i stora. Är du ensam bolagsman kan ansvaret knappast ligga 
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hos någon annan än dig själv. I takt med att företaget växer kan dock urskiljningen bli 

mer svårtydlig, eftersom det kan tänkas att den redovisningsansvarige personen nu är 

ersatt av en redovisningsansvarig enhet. Detta eftersom att kravet på det 

redovisningsbara underlaget samt att avge en rättvisande bild torde öka ju större 

företaget är, eftersom ett större företag i regel har mer intressenter som vill ta del av 

det redovisade resultatet.  

  

En annan tanke, som vi förvisso helt saknar belägg för men som vi ansåg för 

intressant för att helt bortse från, är om de två termernas innebörd skulle kunna vara 

olika. Resonemanget går ut på att den redovisningsskyldige är den som externt 

ansvarar för redovisningen och som kan dömas till straffrättsligt ansvar för eventuella 

fel medan den redovisningsansvarige har ett internt ansvar, exempelvis en av 

styrelsen tillsatt person, och som kan åläggas civilrättsliga påföljder i form av 

exempelvis ett skadestånd. Oavsett om det interna/externa förhållandet kan hänföras 

till termerna eller ej torde det som sagts i övrigt, det vill säga att det finns ett ansvar 

inom bolaget samt ett utanför, ha en poäng.  

 

Som vi tog upp i 3.3.4 kan det förekomma flera viljor i ett företag, vilket ställer 

problem med att fastställa den som faktiskt bär ansvaret för de beslut som fattas. Till 

exempel kan en VD som började sin anställning på företaget ett år ha väldigt starka 

incitament till att hänföra händelser till det nya året och inte det förra, för att resultatet 

skall se så bra ut som möjligt från det att han blev tillsatt. Vidare tog vi upp i 3.3.4 om 

majoritetsägare, koncernchefer, shadow directors och de facto directors, som alla har 

gemensamt att det inte ställs något ansvarskrav på dem i ABL, men likväl kan de ha 

mycket att säga till om angående företagets förvaltning. HD yttrade sig i rättsfallet 

NJA 1997 s. 418 om att ”…den som framstår som den i själva verket bestämmande i 

bolaget utan att formellt ingå i ett sådant bolagsorgan som avses i 15 kap 1-3 §§ bör 

jämställas med en person med organställning.” Det svåra här blir dock om den som i 

själva verket bestämmer inte själv är medvetet om att han fattar sådana beslut att han 

bör jämställas med en person med organställning, denne person kanske tror att det han 

bidrar med bara är råd, borde denna förknippas med ansvar? Det torde finnas 

situationer när problematik uppstår när man skall utreda vem som bär ansvaret för att 

en redovisning blir fel gällande händelser efter balansdagen, ett ansvar går aldrig att 
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avtala bort, men det går dock att avtala fram ansvar och föra över ansvar. Oavsett vem 

den ansvarig är måste det alltid finnas någon som är redovisningsansvarig. 

 

Gällande Asps syn på legalitet och kravet på missvisande bild kan anföras att något 

direkt lagstöd för ”brott” mot god redovisningssed, som händelser efter balansdagen 

skulle innefattas av, inte existerar. Vi drar slutsatsen att ett avsteg från god 

redovisningssed inte innebär en straffrättslig lagöverträdelse i sig, men i slutändan 

ändå kan leda till ansvar. Förutsättningen är att rekvisitet om missvisande bild 

uppfylls och ”tillvägagångssättet” för det åsidosättandet är av föga betydelse.  

 

För att återigen problematisera ett annars uppklarat (om än teoretiskt) problem skulle 

diskussion, återigen, kunna föras om gränsdragningen mellan det som anses vara det 

man borde ha vetat, och därför redovisat, kontra det som inte kunde anses förväntas 

veta. Eftersom gränsdragningen inte är självklar torde det försvåra bedömningen av 

om avsteget var ”berättigat” och om den missvisande bilden som då uppstår därmed 

blir förklarlig. Ett annat sätt att se på saken är att samtliga företags redovisningar är 

mer eller mindre missvisande, eftersom den perfekta redovisningen där alla händelser 

och faktorer som påverkar ett företags ekonomiska ställning knappast existerar. 

Frågan är alltså vart gränsdragningen går för att vara så pass missvisande att den faller 

in under lagen. 
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6.  Slutsats och avslutande ord 
Vi anser att dagens regleringar kring händelser efter balansdagen måste kompletteras. 

Detta genom ytterligare rekommendationer och vägledningar som mer ingående 

redogör för tillvägagångssätt vid olika tänkbara händelser.  

 

De problem vi anser vara av störst betydelse är möjligheten för företag att styra över 

händelser efter balansdagen med hjälp av underskriften av årsredovisningen. Dels på 

grund av möjligheten till skattedriven redovisning, dels på grund av det avsteg från 

jämförbarhetsprincipen som en skild tidpunkt av underskrift kan innebära.  

 

Vi anser vidare att vid straffrättsliga bedömningar kopplade till händelser efter 

balansdag, eller god redovisningssed i övrigt, bör detta ske med försiktighet eftersom 

rättsläget inom området är osäkert. 

 

Avslutningsvis vill vi uppmana andra till fortsatt forskning, gärna gällande den 

skatterättsliga kopplingen till händelser efter balansdagen. 
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