Ofte stilte spørsmål
Om ofte stilte spørsmål
I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens
henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de
konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

følger reglene i aksjeloven § 13–24. Også
ved slike fusjoner vil styremedlemmene
kunne bli økonomisk ansvarlige dersom
det overtakende selskapet gjennom fusjonen påføres ytterligere forpliktelser.
Styremedlemmene i det overdragende
selskapet vil kunne bli økonomisk ansvarlige dersom den reelle egenkapitalen i det
overtakende selskapet er negativ og kreditorene i det overdragende selskapet ikke
får full dekning som en følge av fusjonen.
Tilsvarende vil styremedlemmene i datterselskapet i en mor/datterfusjon kunne bli
økonomisk ansvarlige dersom den reelle
egenkapitalen i morselskapet er negativ og
kreditorene i datterselskapet ikke får full
dekning som en følge av fusjonen.
Dersom styremedlemmene etter revisors
vurdering kan bli økonomisk ansvarlige,
krever revisorloven § 5–2 fjerde ledd nr. 4
at revisor sender nummerert brev til
selskapets styre.

Fusjon når datterselskap eller
søsterselskap har negativ
egenkapital
Kategori: Selskapsrett
Spørsmål: Kan en fusjon mellom et morselskap og et heleid datterselskap eller to
heleide søsterselskaper gjennomføres når
overdragende selskap har negativ egen
kapital?
Svar: Etter aksjeloven § 13–23 kan en
fusjon mellom et morselskap og et heleid
datterselskap gjennomføres uten vederlag.
Det samme gjelder ved fusjon mellom to
aksjeselskaper når en person eller et selskap
eier samtlige aksjer i selskapene, for eksempel fusjon mellom to heleide søsterselskaper, jf. aksjeloven § 13–24.
Når fusjonen gjennomføres uten vederlag,
skjer det ingen kapitalforhøyelse. Aksjelovgivningens krav om at kapitalinnskudd
ikke kan skje til underkurs, er derfor ikke
relevant. I brev av 21. juni 1999 har Justisdepartementet uttalt at et datterselskap
med negativ egenkapital kan fusjoneres
inn i morselskapet etter reglene i aksje
loven § 13–23. Ved tolkningen er det lagt
vekt på at den form for overføring av
datterselskapets eiendeler, rettigheter og
forpliktelser som bestemmelsen omhand16
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ler, i realiteten har lite å gjøre med den
ordinære aksjerettslige fusjon som er regulert i §§ 13–1 flg. i aksjeloven. Det vises til
at det ikke skal foretas noen kapitalforhøyelse i morselskapet, og at datterselskapets
eiendeler mv. dermed heller ikke utgjør
noe aksjeinnskudd. Det uttales imidlertid
at uaktsomhetsansvaret gjelder på vanlig
måte, og selvsagt kan få betydning hvis
styret ved en slik disposisjon pådrar morselskapet unødvendige forpliktelser.
En mor/datterfusjon kan gjennomføres
selv om ikke bare datterselskapets bokførte
egenkapital, men også den reelle egen
kapitalen er negativ. Dersom den reelle
egenkapitalen er negativ, vil imidlertid
styrets uaktsomhetsansvar kunne medføre
at styremedlemmene blir økonomisk
ansvarlige, jf. aksjeloven § 17–1.
Når morselskapet har gitt lån til datterselskapet eller på annen måte har stilt sikkerhet for driften i datterselskapet, vil mor
selskapet ikke nødvendigvis pådra seg
ytterligere forpliktelser ved fusjonen. Det
er da mindre sannsynlig at styremedlemmene vil kunne bli økonomisk ansvarlige.
Argumentene i Justisdepartementets
uttalelse kan etter Revisorforeningens syn
anvendes tilsvarende ved en fusjon som

Bekreftelse av innbetalt
aksjekapital − advokats
klientkonto
Spørsmål: Kan revisor bekrefte at aksjeinnskudd som er innbetalt på advokats
klientkonto er mottatt?
Svar: Revisor skal bekrefte selskapets melding til Foretaksregisteret om at aksjeinnskuddet er mottatt, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 2–18. For å bekrefte mottak
av innskudd må revisor kontrollere at
pengene er innbetalt til en konto hvor
selskapet er rettighetshaver. Selskapet vil
kunne anses som rettighetshaver til en
konto som er opprettet av andre, forutsatt
at det foreligger separatistrett, og at selskapet ubetinget vil ha disposisjonsrett til
midlene når kapitalforhøyelsen/selskapet
er registrert. Oppfyller advokatens klientkonto disse kriteriene, kan pengene anses
innbetalt til selskapet.

Norges mest spennende
og nytenkende
regnskapskonsern.
Vi gjør regnskapsbransjens kunder selvbetjente på lik linje med hva bankene har
gjort for sine kunder
•

Minst mulig tid på administrasjon og regnskap

•

Kunden slipper å forholde seg til komplekse regnskapsrutiner

•

Alt i en og samme pålogging

Ha regnskapet med deg i lommen
•

Tilgang overalt; på toget, taxi, trikken, flyet, eller hjemme i sofaen

•

Rapporter som til og med «mannen i gata» forstår

•

Holder deg oppdatert på fordringer og
manglende innbetalinger

•

Du kan fikse tingene når som helst; 24/7

I dag er vi nesten 100 medarbeidere fordelt på Bergen,
Os, Oslo, Lillestrøm, Kongsberg og Arendal.
Vi utvider stadig til nye steder.
Ta kontakt med Administrerende
Direktør, Eivind Norebø for
mer informasjon.
Tlf: 47 91 40 70.
Epost: en@bookkeeper.no
God demo av App’en for deg som
skal forholde deg til et regnskap.
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