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Allt vitare i
350 000 bolag
Allt fler små företag anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult istället för revisor, sedan
revisionsplikten slopades för fem år sedan. ”Fusket har minskat”, menar Fredrik Dahlberg,
förbundsdirektör på Srf konsulterna, som berättar om effekten av reformen.
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VD HAR ORDET

2016 kommer att bli ett
riktigt spännande år

A

ntalet företagskonkurser i Sverige
fortsatte att minska under 2015.
Totalt försattes 5 665 aktiebolag i konkurs. Det är en minskning med sju procent och den lägsta siffra sedan 2011.
Antalet anställda som drabbades av
konkurser minskade med 15 procent, till
14 631 personer. Under 2015 var det
bara två bolag med mer än 100 anställda
som försattes i konkurs.
Siffrorna för 2014 skiljer sig inte
nämnvärt åt och trenden har pågått under flera års tid. Konkurser med fler än
200 anställda har vi inte haft i Sverige
på flera år. Det går helt enkelt bra för
Sverige. Antalet rekonstruktioner fortsätter också enligt statistiken att ligga
på en låg nivå, och under 2015 förekom
bara någon enstaka större rekonstruktion. Så kan vi summera 2015.

Under årets två första veckor
2016 har det nästan hänt mer
än under hela 2015
Året avslutades med att Högsta domstolen den 22 december 2015 meddelade beslut såvitt avsåg den uppmärksammande tryckerimomsen. Det
ledde till att Sörmlands Grafiska AB
och Sörmlands Printing AB med över

Redaktion
Hans Ödén
hans.oden@ackordscentralen.se
Sven Lundberg
sven@lundbergstockholm.se

200 anställda ansökte om konkurs.
Det återstår att se om fler tryckerier
tvingas ansöka om konkurs. Några dagar
senare ansöker ”Indiska” med närmare
100 butiker och 700 anställda om företagsrekonstruktion. Trots att det går bra
för Sverige innebär den alltmer utökade
näthandeln en extrem prispress på konsumentmarknaden. Samma dag ansöker
husvagnstillverkaren Cabby om konkurs.
Minskade möjligheter till ROT avdrag är
andra omständigheter som också kan
påverka mindre byggfirmor negativt.
Resultatet av detta kan vi dock tidigast
se senare under året. Kanske mår inte
alla företag så bra ändå.
På lagstiftningssidan ska utredningen om utveckling av innovations- och
entreprenörskapsklimatet (N 2015:01)
presentera sitt arbete senast 15 oktober 2016. Här väntas flera intressanta
förslag till ändringar av lag om företagsrekonstruktion. Den 12 april 2016 går
Stiftelsen Ackordscentralens Dag av
stapeln i Konserthuset, Stockholm.
Jag är övertygad om att det kommer att bli ett riktigt spännande år för
Ackordscentralen Nyheter att bevaka
under 2016.
in

so
lv

Ac
frå kord
i öv gor m scen
rig
ed tra

Ac
ko

M

til
Den
en
lkom t be kr lens
ed
sk
pr na
sr
mit hand it- oc rif
om
ät
sagt em bok
på lar
h tse
initi före obes rie är
tsl
or in
pr
ativ taga tånd en
ak ”utlåt ior nehå
ig
se
på
ti
nd
sr
av
oc
lle
a
Stift ets ättsl rie bö
de skt ande h sa r et
ve
t
ut
els villk ig an ck
n”
mm t ur
er
en
or
inomUtlåt inso rksa
lå
–
va
Ac . Sk knyt som
an lven mm som anfa l av
ko
ta
ni
las
ra
rd riftse ng rör
de sr
tt
nd
scen rie ell
Åte i alfa men na ätts a juri förf ning rätt
at
tra n ha er
pr
lig
su
e
st
rv
be fö
ar
ta
ko
len
n
r
mm inni tisk r 25 esen a om er i an ren av tlåtan
.
ha m
or
sa tera rå
de
en ng
de Bok tare i ko dn mm s i det. slutni r sk untl n,
n
nk ing
an an
ng rivi iga rätt
oc trad en är r.
ur med hå onym
till t ef kons sutr
s.
ta h till ition avse
ko ter
Fler bö llna
ulta edni
iser
ha
vi
dd
nk
fö
el
äm
intr nd ss
at
tale rjan
la
reta rfrå tione ngar
an esse till del reko att ut
t te i A nest men
fall gnin r – ,
äv
vä
man ba em
nd . So inso en nstr göra
nd an i öv
oc gar kort
as m en lven ford uk
h tv fr
av on . D rigt
av
tio ett
slut erin es
au
iste ån
lära form spra ring ns leva
as
g oc sa te tent
kt
r
srät rätt nd
re
m
ik
m
av
e
ed h av an iskt
sl
er
oc
ts
h st case m liga iga, och
up
sk
pd slut beha ick
ud bo en bö litte konk alls
ater ning nd
id
en ok
ter bö r äv ratu ursr igt
an
de i
re
vid r fr en
ät ko
un am vara n. D tslig mplem
iver stäl
a,
av en
site lnin rä rikt sakr ent
ät till
ten. ge ttsv ar
m
n oc eten sig tslig
ik
i St ael
ks
sk i fö a
å ku ap rsför iftel
m
nn ligt
pu det sen öll
In
te
a
ko rade Nor so er
lv
oc nkur 19 disk ensr är pr
sakr h artik s oc 88 på-baltis ätts ofes
so
ätt la h ha
r
en ka ligt
oc r i fa r dä do inso foru i civi
h in st
re kt
lr
m
lv
so ighe fter orsa ensn och ätt,
lven ts
sk vh
ät
hu or
srät rätt rivi andl verk vu dför
t. , ko t be ing et. dskr ande
ntra tänk om H
an iben
kt
srät ande avta dis- t
t, kr n, bö l vi
d
ed
itr cker
ätt,

ika
el
M
öll
e

rd

sc

en

tr

Ale

r

In

so
lve
nsr
ätt
sl

ku

nd

serv
wo ice

lte @wo
rsklu lte
we rsklu
r.s we
e
r.s

e

ISB

N

97

8-

91

-3

9-

01

91

9-

0

iga
utl
åta
nd
en

Tisdagen den 2 februari
lanseras Stiftelsen
Ackordscentralens nya
skriftserie inom obeståndsrätt.
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Då finns professor Mikael Möller hos oss på Strandvägen 35
i Stockholm för att signera sin nya bok ”Insolvensrättsliga
utlåtanden”. Den innehåller 120 rättsutlåtanden, rättsutredningar
och konsultpromemorior kopplade till praktiska fall och frågor som
professor Möller har utrett under åren.
Läs mer på vår hemsida.
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Ackordscentralen har sedan
1857 återskapat värden i företag
med ekonomiska problem och
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer. Idag intar vi
en ledande position inom vårt
verksamhetsområde.
Verksamheten bedrivs från våra
kontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Borås, Umeå, Lund
och Kristianstad.
Vår ägare är den oberoende
Stiftelsen Ackordscentralen.

Strandvägen 35
114 56 Stockholm
Telefon 08-670 44 00
Fax 08-670 44 99
E-post info@ackordscentralen.se
www.ackordscentralen.se
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TEMA SRF KONSULTERNA

Allt vitare
i 350 000
bolag
Srf konsulterna sköter redovisningen i över en tredjedel av alla svenska bolag. Och de Auktoriserade
konsulterna ser till att företagen inte fuskar med bokföringen.
– En Auktoriserad Redovisningskonsult lämnar ingen Bokslutsrapport om bolaget sysslar med olagliga
skattetransaktioner. Sker felaktigheterna med uppsåt ska konsulten omgående lämna uppdraget,
säger Fredrik Dahlberg som är förbundsdirektör för Srf konsulterna.

GUNNAR LJUNGGREN

För fem år sedan togs revisionsplikten bort för alla bolag som har en
omsättning under tre miljoner, max
tre anställda och en balansomslutning
som är lägre än 1,5 miljoner. Om två
av dessa tre rekvisit är uppfyllda behöver bolaget inte anlita en revisor.
Men det fanns en viss oro i Regeringskansliet för att det slopade revisionskravet skulle leda till mer fusk. Stämpelskatten höjdes för juridiska personers förvärv av fast egendom samt
fastighetsskatten för vattenkraftverk.
Detta för att garantera att skatteintäkterna inte skulle minska. Men
Srf konsulternas bedömning är att
man inte hade behövt höja skatterna.

– Nu visar det sig att resultatet av
reformen fick motsatt effekt, fusket
har minskat, säger Fredrik Dahlberg,
som konstaterar att trots detta har höjningen av stämpelskatten och fastighetsskatten inte tagits bort.
På Skatteverket kan man inte belägga att fusket har minskat, det finns
inga sådana svenska undersökningar.
Men det finns annat som pekar på
att slopandet av revisionsplikten inte
haft någon större effekt på skatteundandragandet, i alla fall om man
ska tro på en norsk undersökning.
Den visade att när man slopade revisionsplikten i Norge hade det ingen
effekt på skatteundandragandet.

– Det pekar på att vi skulle få samma
resultat i Sverige, säger Åsa Hagman
som är analyschef på Skatteverket.
Sverige har blivit ”vitare”
En sak är dock belagd även i Sverige.
Sverige har blivit ”vitare”.
– I våra attitydundersökningar har
det visat sig att det finns en tydlig
trend sedan 2012 att inställningen till
skattefusk har förbättrats. Det gäller
både företagare och privatpersoner.
Demoskop har gjort liknande undersökningar som ger samma resultat,
säger Åsa Hagman.
u
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Medlemsförmån för
dig som är medlem
i Srf konsulterna
Ackordscentralen erbjuder
kostnadsfri rådgivning
i obeståndsfrågor.
Kontakta ett kontor i din
närhet och uppge att
du är medlem i
Srf konsulterna.

FREDRIK DAHLBERG, FÖRBUNDSDIREKTÖR SRF KONSULTERNA

u

Genomslaget av reformen att ta bort
revisionsplikten för små bolag är stor.
Allt färre små bolag anlitar idag en
revisor. Det visar att revisionskostnaden inte stod i relation till den nytta
den gav. Än större effekt har reformen
fått i nya bolag. I nystartade bolag
väljer hela 85 procent bort revisorn
för att istället anlita en redovisningskonsult.
– En del av drivkraften bakom alltmer vita affärer, både avseende företag och privatpersoner, är givetvis Rot,
Rut och de personalliggare som krävs
i olika branscher. Och det har minskat incitamentet för att köpa ”svarta”
tjänster, vilket givetvis är bra för både
näringsidkaren och för samhället,
säger Fredrik Dahlberg.
Nu sänks avdraget för Rot och Rut
4

och Fredrik Dahlberg menar att det
finns en gräns där en förändring kan
påverka incitamentet för att behålla
de vita affärerna.
Vill höja omsättningsgränsen
Vad gäller företagen tycker Srf konsulterna att det är dags för regeringen
att ta ett ytterligare steg till för att förenkla för svenska företag. Av de drygt
400 000 aktiva svenska aktiebolagen
är det drygt 300 000 som omsätter under 10 miljoner kronor. Lägger man
till enskilda firmor och andra företagsformer så omsätter 85 procent av de
svenska företagen under tio miljoner
kronor.
– Nu har vi levt med den slopade
revisionsplikten i fem år. Det har visat
sig att fusket minskat samtidigt som

kostnaderna minskat för dessa företag, vilket var en av anledningarna till
förändringen. Srf konsulterna anser att
regeringen borde gå vidare och höja
omsättningsgränsen till förslagsvis
10 miljoner. Det skulle förenkla och
spara pengar för ytterligare många
företag, säger Fredrik Dahlberg.
Till skillnad från en revisor gör en
redovisningskonsult det löpande redovisnings- och rådgivningsarbetet.
En Auktoriserad Redovisningskonsult
sköter den löpande bokföringen, upprättar bokslut, deklarerar och skickar
uppgifter till Skatteverket och Bolagsverket samt är företagarens bollplank.
Numera levererar också Auktoriserade
Redovisningskonsulter en bokslutsrapport. Men den levereras bara till
företag där redovisningen uppfyller
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”…det finns en
tydlig trend
sedan 2012 att
inställningen till
skattefusk har
förbättrats.”
FREDRIK DAHLBERG

ROLAND SIGBLADH, VICE VD SRF KONSULTERNA

kraven enligt lagar och regler och följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Med bokslutsrapporten
skickar de som gjort jobbet en signal
om att bolaget skött sina förpliktelser, desto fler bokslutsrapporter desto
vitare i 350 000 bolag. Srf konsulternas 4 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter sköter bokföring i hundratusentals företag i Sverige. Men de är
trots detta en ganska okänd yrkeskår.
– Srf konsulternas Auktoriserade
Redovisningskonsulter gör en enorm
insats för näringslivet och samhället
och är värda uppmärksamhet, säger
Fredrik Dahlberg.
Om en Auktoriserad Redovisningskonsult gjort något fel som leder till
kostnader för kunden, kan kunden
kräva redovisningskonsulten på ersättning. De Auktoriserade Redovisningskonsulterna måste dock ha en
ansvarsförsäkring som ska täcka upp
för kostnader som drabbar kunden.
Enkelt kapa bolag
Roland Sigbladh tillträdde som vice
VD för Srf konsulterna den 1 juni i
år efter många år som marknadschef
på UC, Upplysningscentralen. Roland
har stor insikt i hur Bolagsverket

ÅSA HAGMAN, ANALYSCHEF SKATTEVERKET

fungerar. Bolagsverket hanterar bland
annat årsredovisningar, stämmoprotokoll och information om styrelse och
firmatecknare. Han anser att det finns
ett säkerhetshål i Bolagsverkets rutiner.
– Vi är förvånade över att man kan
ta sig in och kapa bolag, vilket ofta
skapar stora problem för företagen,
säger Roland Sigbladh.
Bolagsverket är ingen kontrollerande myndighet, utan en registrerande
myndighet. Det innebär att de kontrollerar namnteckningar om det kommer in ändringsförslag för ett bolag.
Risken är att någon går in och ändrar
i bolagen med falska namnteckningar,
helt enkelt kapar ett företag.
– Vi är förvånade över att man så
enkelt kan ta sig in i ett bolag, säger
Roland och påpekar att det är viktigt
att företagets företrädare markerar att
de vill ha information om någon lämnar in en ändringsansökan, och att de
därmed blir aviserade om att ändring
av någon uppgift pågår.
– Givetvis bör kontrollerna bli bättre,
innan ändring av företagets uppgifter
genomförs, då de oseriösa aktörerna
ställer till stora problem för de företag
som drabbas, avslutar Roland Sigbladh.

EN LEDANDE
BRANSCHORGANISATION INOM
REDOVISNING OCH LÖN
Srf konsulterna, tidigare SRF KONSULTERNA Sveriges Redovisningskonsulters
Förbund, är en ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Srf konsulternas auktoriserade konsulter och deras
medarbetare hjälper 350 000 företag att
utvecklas.
Förbundet erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar
för redovisnings- och lönebranschen.
Idag har de omkring 6 000 medlemmar,
varav cirka 4 000 är Auktoriserade
Redovisningskonsulter och Auktoriserade
Lönekonsulter.
Srf konsulterna bevakar förändringar
inom ekonomiområdet och påverkar
lagstiftningen genom remissarbete och
samarbete med myndigheter och
organisationer, och de är representerade
i ett flertal normgivande organ.
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NORRLAND

Mingelaftnar
med Srf konsulterna
Ronny Erhardsson, Mazars.

Ann-Mari Blomdahl, AMB:s Redovisningsbyrå.

I BÖRJAN AV DECEMBER bjöds medlemmar från Srf konsulterna in till mingelaftnar
hos Ackordscentralen Stockholm.
Mikael Kubu berättade om Ackordscentralen och koncernens verksamhet och
tjänster, medan Hans Ödén talade om vad
en redovisningskonsult kan förvänta sig att
möta under ett förhör vid tingsrätten.
De två välbesökta kvällarna avrundades
med mingel under trivsamma former.
Lennart Molin, CLM Redovisningsbyrå.

6

Anna Engman, Ackordscentralen och Adriana Ekström,
Multiekonomerna AB.

Hans Ödén, Ackordscentralen.

Susanne Vikner, Gisela Djenfer och Gisus Redovisning.

Karin Bergstrand, Thy Nguyen, Bergstrand Redovisning.

Lena Blomén, Total Shared Services och Lars Henriksson,
Skattegården.

Alenka Bajramovic, Lotta Wallin och Lotta Böttiger,
Wasberg Redovisning.
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Malmö, Lund och
Kristianstad har skapat
Ackordscentralen Syd

Under sommaren gick Ackordscentralens kontor
i Malmö, Lund och Kristianstad ihop och bildade
Ackordscentralen Syd. Redan sedan tidigare har
kontoren ett nära samarbete som nu fördjupas.

Sammanslagningen har hittills inneburit att de tre kontoren juridiskt hamnat
under samma tak. All personal har behållit sin kontorstillhörighet och funktion, och kontoren håller samma höga
servicegrad och tillgänglighet som
tidigare.
– Sammanslagningen har ökat samarbetet över kontorsgränserna, säger
Lennart Atteryd, vd för Ackordscentralen Syd. Vi känner redan varandra
väl och kommer nu dra ännu mer
nytta av varandra.
Kompletterar varandra
Ackordscentralen Syd har sitt säte i
Malmö, som också är det äldsta och
största kontoret. Lund startade verksamheten 2009 och Kristianstad 2013.
Även om de arbetar på i stort sett
samma geografiska marknad har kontoren sina specifika styrkor.
– Kristianstad är en spännande
region, från vilken vi även arbetar
mot Blekinge och Småland. Närvaron
i Lund är av stor betydelse, för även
om det bara tar 20 minuter med bil
från Malmö till Lund, brukar avstån-

det mellan de två städerna beskrivas
som omkretsen runt jorden minus
två mil, säger Lennart lite skämtsamt.
Kontoren kompletterar varandra. Tillsammans kan vi rikta oss mot hela
vårt geografiska verksamhetsområde,
vilket förutom Skåne-Blekinge även
sträcker sig upp mot Halmstad och
Småland.
Kapacitet för större ärenden
Ackordscentralen Syd har sammanlagt 16 anställda. På bara några år har
antalet konkursförvaltare dubblats
från 3 till 6.
– Vi har hög kompetens och mångårig erfarenhet på kontoren. Att vi nu
kan samla resurserna innebär att vi
kan ta såväl mindre som större ärenden och vi blir mindre sårbara vid
arbetstoppar, fortsätter Lennart. Inom
Ackordscentralen Syd har vi redan en
välutvecklad rutin att bilda team för
att hantera ärenden, vilket dels innebär att det alltid finns någon på kontoret som har insyn i varje specifikt
ärende, dels att varje åtgärd blir utförd
av den som är bäst skickad att göra

det. Sammanslagningen underlättar
detta ytterligare, vilket gynnar vår
uppdragsgivare och stärker vår position på marknaden.
Samlad marknadsföring
I oktober startade marknadsföringen
av nya Ackordscentralen Syd, med
annonsering i pressen och nyproducerat informationsmaterial.
– Tanken är att våra olika kampanjer ska avlösa varandra under en
period framöver. Ingen ska missa att
vi har blivit ett Ackordscentralen för
södra Sverige eller att vi är specialister på att hjälpa företag på obestånd,
avrundar Lennart Atteryd.

VISSTE DU ATT…
… Ackordscentralen föddes 1857 ur de
tre köpmannaföreningarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Göteborgs
köpmannaförening startade 1857,
Stockholms 1858 och Malmös 1880.
Ackordscentralen i Malmö har med andra
ord en lång tradition.
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Momskrångel skapar ny spe

Genom en momsanalys av ett bolag i rekonstruktion eller konkurs kan man hitta
dolda tillgångar i ett tidigt skede. Therese Walerholt och Fredrik Erneholm ingår
i EYs momsanalysgrupp. Fredrik hanterar momsanalyserna medan Therese biträder
i omprövningsärenden och processer som upptäckts vid analysen.

Det är inte lätt för många företag
att hålla reda på vad som gäller om
momsen. Men för statsmakterna
är det lätt att räkna ut vad momsen betyder. Det är den näst största
intäktskällan för staten, den ger
350 miljarder per år.
Den första januari 1995 gick Sverige
med i EU.
– 1994 fanns det nästan inga momsrådgivare på revisionsbyråerna. Nu
finns det över 100 momsrådgivare
branschen, säger Fredrik Erneholm.
Fredrik är momsspecialist på EY,
tidigare Ernst & Young revisionsbyrå.
8

Fredrik har tidigare jobbat på Skatteverket, på bank och på advokatbyrå.
Han har följt utvecklingen på momsområdet. Han konstaterar att momsreglerna numera till stora delar är
styrda av EU.
– 1994, var momshandledningen på
144 sidor. Den sista momshandledningen från 2013, innan den lades ner,
var på totalt 1488 sidor, säger Fredrik.
Tre momsnivåer eller en?
Det finns inte mycket som svenska
politiker kan göra för att förenkla
momsredovisningen. Det mesta är
styrt av EU-regler. Men det finns de
som har föreslagit en enhetlig moms
för att förenkla. Vid sidan av mäng-

den med undantag finns det tre olika
momsnivåer i Sverige; 6 procent, 12
procent och 25 procent.
Om Sverige hade en enhetlig momssats på 25 procent handlar det om
stora intäkter för statskassan.
Enligt uppgifter från Skatteverket
skulle det rent matematiskt innebära en förstärkning av statskassan
på drygt 40 miljarder kronor per år.
Då har dock inte skatteverket tagit
hänsyn till dynamiska förändringar i
beteenden på grund av höjda skattesatser för de som idag har 6 eller
12 procents moms.
Momsfusk är ofta oavsiktliga fel
Skattefuskande får ofta stor uppmärk-
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ecialistbransch
Drabbas av andras fel
Vissa branscher har också svårare
momsregler, som exempelvis finans,
vård, fastighet, resebyrå och gränsöverskridande handel. Det finns också
företag som drabbas av fel som andra
har gjort. Om en leverantör debiterar
25 procents moms när det ska vara
6 procent så drabbas inte leverantören av felaktigheten. Men om kunden drar av 25 procent så gör han fel,
han får bara dra av 6 procent. Den
som gör felet drabbas alltså inte av
det. Och leverantören är på den säkra
sidan, även om han är osäker på
momssatsen.
– Många företag har svårt att ha koll
på vilka momssatser eller momsregler
som gäller och kanske tar höjd för en
högre momssats, menar Fredrik.
Många betalar in
för mycket moms
De omfattande reglerna har skapat en
ny bransch, specialisterna på moms.
Reglerna har också skapat en ny verksamhet, momsanalyser.

– I de analyser vi har gjort under de
tre senaste åren visar det sig att nästan
70 procent företagen ska ha tillbaka
moms, de har helt enkelt betalat in för
mycket, säger Fredrik.
Detta betyder dock inte att alla
företag betalar för mycket moms. De
som beställer uppdrag misstänker förmodligen att de betalt in för mycket
moms.
– Ser man på helheten i Sverige så
jämnar det nästan ut sig, en del betalar för mycket och en del betalar för
lite. Skattefelet är tämligen lågt och
står för 3 procent, säger Fredrik.
Momsanalys i konkursbon
Men än så länge har alltså EYs kunder
tjänat på analyserna. Nu vill EY försöka få konkursbon att göra samma sak,
en momsanalys där man går igenom
om företagen har gjort rätt.
– Det borde ligga i konkursadvokaternas verksamhet att undersöka om
konkursbolaget betalt rätt skatt, för
att tillvarata borgenärerna och aktieägarnas intresse, avslutar Fredrik.

MOMSANALYS
DATAFÅNGST

samhet i den offentliga debatten.
Fredrik menar att det många gånger
inte handlar om skattefusk utan oavsiktliga fel.
– Det är inte uteslutet att det finns
en liten klick som fuskar medvetet
och underrapporterar moms. Men
majoriteten av fel är troligen oavsiktliga fel vid momsrapporteringen. Man
känner helt enkelt inte till de specifika momsreglerna och då blir det fel.
Företagen har försökt att göra rätt men
momsreglerna har varit för krångliga
och av den anledningen har det blivit
fel. Men skattetillägget slår blint, på
både de som fuskat medvetet och de
som verkligen har försökt göra rätt för
sig, säger Fredrik.

ANALYS

HÖGRISK

SLUTSATSER

Momsanalys innebär att man tar in data, bearbetar data, identifierar momsproblem i data
och slutligen drar slutsatser av om något inte står rätt till. Analysen kan delas upp i fyra delar;
1) datafångst; 2) analys; 3) uppföljning av transaktioner med högre risk och slutligen; 4)
rapport med slutsatser.
Efter avrapporteringen går man normalt sett vidare och rättar till alla de felaktigheter
som har upptäckts i analysen. Vid en analys tittar man på historiska data från till exempel
leverantörsreskontran, och därifrån kan förbiseenden eller fel upptäckas och exempelvis
felredovisad, överbetald, dubbelbetald moms begäras tillbaka.
Det finns flera olika faktorer som påverkar och bidrar till en framgångsrik analys. Tillgång
till data i ett tidigt skede och tillgång till nyckelpersoner hos ekonomi, är några faktorer.
Utfallet kan vara svårt att förutspå. Den normala återvinningsnivån handlar om 1 procent
ända upp till 5 procent, i vissa fall ännu mer, av rapporterad moms.
Risken för förbiseenden eller fel ökar med exempelvis följande faktorer:
• Höga transaktionsvolymer.
• Stort antal leverantörer.
• Omfattande nät av butiker eller ett stort antal bolag i koncernen.
• Nyligen ändrad affärsmodell eller omorganisering av verksamheten.
• Integrering av olika affärssystem med varandra.
• Manuella processer för upprättande av momsrapporter.
• Pågående eller nyligen genomförd fusion eller uppköpt av annan verksamhet.
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Två föreläsningar
hos Fakultetskurser
Under våren kommer Mikael Kubu,
Hans Ödén och Erik Hellström från
Ackordscentralen Stockholm att
föreläsa under två nya heldagskurser hos Fakultetskurser.

19 JANUARI 2016

Den första ”Ansvar i företagets ekonomiska kris” hålls i januari och ”Företagsrekonstruktion i teori och praktik”
i maj.
– Det finns ett stort behov av utbildning inom rekonstruktion och obestånd, säger Mikael Kubu. Genom att
öka kunskapen blir en problematisk

NYHET!

Ansvar i företagets ekonomiska kris

Om praktisk hantering av ansvarsregler, intressekonflikter
och akuta problemställningar i ett företags ekonomiska kris.
UR KURSEN
• Översikt över nationella och internationella
regelverk och trender
• Beredskap för kriser och ekonomiska problem
• Ansvarsroller och intressekonflikter
• Skadeståndsansvar för ledning, revisor och andra
• Ansvar vid kapitalbrist och olovliga värdeöverföringar
• Brott mot borgenärer
• Personligt ansvar för bolagets skatter
• Ansvarsgenombrott
MÅLGRUPP
Advokater, övriga jurister, revisorer och andra som behöver
utökad kunskap om ansvarsfrågor i företags ekonomiska krishantering där bolags-, obestånds- och straffrätt aktualiseras.
FÖRELÄSARE
Mikael Kubu är koncernchef och jurist på Ackordscentralen.
Dessförinnan arbetade han på advokatbyrå med obeståndsrätt.
Mikael har gedigen erfarenhet av företagsrekonstruktioner.
Erik Hellström är jurist på Ackordscentralen i Stockholm. Han
har tidigare arbetat som gästadjunkt på Uppsala universitet
och forskningsassistent på Nordisk/Baltiska insolvensnätverket.
Mathias Winge, advokat Setterwalls advokatbyrå,
Bjarne Andreassen, auktoriserad revisor, KPMG.

3 MAJ 2016

situation mindre skrämmande. När
man vet vilka möjligheter som finns,
och agerar i tid, kan fler företag och
stora värden räddas. Därför ser vi
fram emot att bidra med vår kunskap
och våra erfarenheter under Fakultetskursers utbildningar under våren.
NYHET!

Företagsrekonstruktion i teori och
praktik – från ansökan till avslut

Ansökningsförfarandet i teori och praktik. Genomgång av
formella föreskrifter i lagen om företagsrekonstruktion från
ansökan fram till avslut samt rekonstruktörens praktiska
arbete under förfarandet.
UR KURSEN
• Rekonstruktörens roll
• Rättsliga effekter
• Nya avtal och superförmånsrätten
• Rekonstruktionsplanen
• Borgenärssammanträdet
• Ackordsförfarandet
MÅLGRUPP
Advokater, obeståndsjurister och andra som behöver utökad
kunskap om företagsrekonstruktioner.
FÖRELÄSARE
Mikael Kubu är koncernchef och jurist på Ackordscentralen.
Dessförinnan arbetade han på advokatbyrå med obeståndsrätt.
Han har gedigen erfarenhet av företagsrekonstruktioner.
Hans Ödén arbetar som konkursförvaltare och rekonstruktör på
INFORMATION
Ackordscentralen i Stockholm.
OCH ANMÄLAN
Tidigare var Hans verksam som
Frågor besvaras på
advokat på bland annat
info@fakultetskurser.se,
Advokatfirman Glimstedt.
anmälan på
fakultetskurser.se

FAKULTETSKURSER – JURIDIKUTBILDNING MITT I KARRIÄREN
Fakultetskurser är en icke-vinstdrivande stiftelse. Överskott från
kursverksamheten går till forskning och andra projekt av relevans
för rättsutvecklingen.
Fakultetskursers främsta ändamål är att leverera utbildning och
fortbildning på högsta nivå inom samtliga rättsområden, för att
öka kursdeltagarnas kunnande i praktik och teori. Det görs i ett
nära samarbete med Juridiska institutionen på Stockholms
universitet.
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Utbildningarna behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling, och uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater.
Föreläsarna representerar Sveriges främsta experter och rådgivare
inom sina respektive områden.

www.fakultetskurser.se
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Omprövning av lönegarantibeslut
Lönegaranti i konkurser har under senare tid blivit särskilt uppmärksammat genom
några domar om lönegarantibedrägerier. Även om samhället inte fullt ut kan skydda
sig mot sådana brott, skulle en mindre ändring i lönegarantilagen kunna förhindra
åtminstone några.
Hans Öden, Ackordscentralen Stockholm.

En huvudregel i förvaltningsrättslig
verksamhet är att ett för sökanden
positivt beslut inte kan omprövas till
hans nackdel.
I lönegarantilagen finns det dock
vissa möjligheter för konkursförvaltaren att till arbetstagarens nackdel ompröva beslutad, men inte utbetalad,
uppsägningslön. Det vanligaste skälet
är att arbetstagaren har fått ett nytt
arbete under uppsägningstiden, men
det kan också ha kommit till konkursförvaltarens kännedom att arbetstagaren har lämnat oriktiga uppgifter.
Denna omprövningsrätt är emellertid inte möjlig beträffande lönegarantibeslut om innestående lön eller semesterersättning. Även om det
efter konkursförvaltarens beslut fram-

kommer sådana uppgifter att arbetstagaren överhuvudtaget rätteligen inte
är berättigad till någon lönegarantiersättning avseende sådan lön, saknar
konkursförvaltaren möjlighet att ompröva beslutet trots att länsstyrelsen
kanske inte ens har hunnit verkställa
utbetalningen.
Länsstyrelsen har heller ingen behörighet att vägra verkställighet av ett
beslut som är fattat på felaktiga grunder. Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) kan visserligen överpröva
konkursförvaltarens beslut till tingsrätten, men enbart i form av en fastställelsetalan. Tingsrättens beslut kan
således inte verkställas och det finns
heller ingen möjlighet för tingsrätten
att inhibera länsstyrelens verkställig-

het av konkursförvaltarens beslut.
Däremot kan länsstyrelsen i en
sådan situation kräva att arbetstagaren
ska återbetala det felaktiga beloppet,
vilket i yttersta fall innebär att den
tvingas väcka talan mot arbetstagaren
vid tingsrätten.
Man torde inte behöva vara särskilt praktiskt sinnad för att tycka att
gällande rätt i detta avseende borde
förändras så att konkursförvaltaren
får en möjlighet att till arbetstagarens
nackdel ompröva även ett beslut om
innestående lön, vilket är grundat på
felaktig eller vilseledande information
från arbetstagaren eller dennes arbetsgivare.

STOCKHOLM

Johan Kreicbergs,
kvällens talare.

Fullsatt under föredraget om Entreprenörskapsutredningen.

Höstmingel och
stipendieutdelning
i Stockholm

Mikael Kubu och årets stipendiat My Sjöstedt.

Ackordscentralen Stockholms höstmingel hölls i år i de egna lokalerna på
Strandvägen. Kvällens talare Johan Kreicbergs, huvudsekreterare i Näringsdepartementets Entreprenörskapsutredning, höll ett uppskattat föredrag
om ”Entreprenörskapsutredningen – hur kan entreprenörers möjligheter
till en ”andra chans” förbättras?” som följdes av frågor och diskussioner.
Årets stipendiat 2015 är My Sjöstedt från Uppsala universitet, som
premieras för uppsatsen ”Fordrans uppkomst vid offentligt ackord”.
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RETURADRESS:
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

PROFILEN – ANDREAS BYSTRÖM

ANDREAS BYSTRÖM
Jurist på Ackordscentralen Norrland.
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Bakgrund: Efter sin jur kand-examen vid Umeå
universitet 2001 har Andreas arbetat på ett par olika
advokatbyråer i södra Sverige, alla med affärsjuridisk
inriktning, de första åren som biträdande jurist och från
år 2006 som advokat. Efter att ha flyttat hem till Umeå
anställdes Andreas som jurist på Ackordscentralen
Norrland i september 2010.

ACKORDSCENTRALEN
NYHETER DIREKT I DIN MAIL
MAILA TILL
acnyheter@ackordscentralen.se

Familj: Sambo och två barn.
Fritid: Förutom att umgås med familjen motionerar
jag gärna, företrädelsevis med löpning och squash.

Du arbetar främst
med affärsjuridik?

Era kompetenser
kompletterar varandra?

Det stämmer, jag arbetar i huvudsak med olika
affärsjuridiska uppdrag och i mindre omfattning med våra obeståndsärenden. På så sätt
skiljer sig verksamheten vid Ackordscentralen Norrland lite från verksamheten vid våra
andra kontor. Vi står på två ben – huvudområdet är obeståndsjuridik men vi har även en
relativt stor mängd affärsjuridiska uppdrag som
vi handlägger i vår bifirma AC Affärsjuridik.
För oss är det inget motsatsförhållande, våra
affärsjuridiska klienter är inte samma bolag som
vi möter i våra obeståndsärenden. Dessutom
finns det en marknad för affärsjuridiska tjänster och en konkurrenssituation här i Norrland
som möjliggör en något bredare profil på vår
verksamhet.

Absolut. Det blir en naturlig korsbefruktning.
Jag tror mig bidra med kompetens och erfarenhet från mina affärsjuridiska uppdrag som är
nyttig för mina kollegor som huvudsakligen
jobbar med obestånd, och i mina ärenden har
jag definitivt god nytta av den kunskap om sakrätt och obeståndsrättsliga frågor som finns på
kontoret. Våra kompetenser kompletterar på
så vis varandra.

Vilka ärenden hamnar
på ditt bord?
Jag biträder i huvudsak klienter i ärenden
som rör olika kommersiella avtal, bolagsrätt,
köprätt, företags- och fastighetsöverlåtelser
samt vid tvistelösning. I större obeståndsrättsliga ärenden är vi ofta flera jurister som arbetar
tillsammans, och då händer det att jag biträder
teamet inom specifika frågor. Det kan exempelvis handla om försäljning av lite större tillgångar eller frågor med internationell anknytning.

Varför just Ackordscentralen
Norrland?
Jag är uppvuxen i Umeå. Efter min jur kandexamen på universitetet här i Umeå, arbetade jag ett tiotal år på annan ort. När jag
flyttade tillbaka till Umeå med min familj fick
jag en förfrågan, och eftersom jag kände till
Ackordscentralen sedan tidigare var det ett
enkelt beslut. Ackordscentralens goda renommé väger tungt, vi närmar oss nästan statusen
som institution. Vi har funnits i mer än 150 år i
Sverige, och drygt 20 år i Umeå med Norrland
som huvudsakligt arbetsfält. Ackordscentralen
har en stabil organisation som samtidigt är
modern och prestigelös med korta beslutsvägar. Här finns ett framtidstänk och bra
möjligheter som anställd, det är inte minst min
roll ett bevis på.

STOCKHOLM
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
08-670 44 00, fax: 08-670 44 99
info@ackordscentralen.se
MALMÖ
Hjälmaregatan 3
211 18 Malmö
040-741 85, fax: 040-23 19 49
acmalmo@ackordscentralen.se
LUND
Trollebergsvägen 14
222 29 Lund
046-33 34 80, fax: 046- 33 34 81
aclund@ackordscentralen.se
KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44
291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se
GÖTEBORG
Box 2525
Besöksadress: Västra Hamngatan 14
403 17 Göteborg
031-10 54 50, fax: 031-711 10 03
acgbg@ackordscentralen.se
BORÅS
Yxhammarsgatan 27
503 31 Borås
033-22 28 50, fax: 033-22 28 55
acboras@ackordscentralen.se
UMEÅ
Box 4066
Besöksadress: Västra Esplanaden 2
904 03 Umeå
090-70 62 00, fax: 090-17 87 60
acnorrland@ackordscentralen.se

www.ackordscentralen.se

