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PM FRÖSÅKER ANGÅENDE ”FIKTIVSKULDEN”
Frösåkers golfklubb bildades 1987. För att bli medlem i GK lånade medlemmarna initialt ut
en kapitalinsats på 8.000 kr till golfklubben som i sin tur lånade ut dessa till Frösåker Golf &
Country Club att nyttja för anläggning av golfbanan. Efter några år steg
insatsen till som högst 15.000 kr. Utlåningen till bolaget ackumulerades till 5.825.850 kr.
Samtliga medlemslån lån konverterades 1998 till omsättningsbara spelrätter. De som betalat
8000 kr i insats fick en A-spelrätt. De som betalat mer fick chansen att lägga till för att få en
ytterligare spelrätt typ B. Olika arrangemang förekom, men samtliga medlemslån
konverterades till spelrätter.
Av någon anledning kom inte konverteringen att återspeglas vare sig i klubbens eller i
bolagets räkenskaper. I klubbens räkenskaper borde fordran ha skrivits bort helt när
spelrätterna mottagits och i bolagets räkenskaper borde de utfärdade spelrätterna ha aktiverats
och kvittats ut mot den resterande gamla skulden, alternativt annan aktivering. Så skedde inte
och nu är det redovisningsmässigt för sent att rätta till felet.
Båda parter är dock angelägna att bortföra mellanhavandet som överspelat och överlämnat till
mig att föreslå hur det i så fall skulle gå till. Rent tekniskt kan önskemålet enligt min mening
tillgodoses på tillskottsbasis enligt följande:
1. Bolaget beslutar om en riktad nyemission till klubben. Emissionen sker till överkurs som
täcker den bokförda kvarvarande skulden. Emissionslikviden erlägges med kvittning av
skulden. Alternativt kan emissionen ske till pari varefter klubben gör ett tillskott till bolaget.
2. Ägarna av bolaget, Christer Ral och Jan Andhagen erhåller en option som löper på 3 år att
förvärva nyemitterade aktier till nominellt värde, d.v.s. aktiernas andel vid påkallande av
registrerat aktiekapital jämte viss ersättning motsvarande kostnader för genomförandet.
Fördelning sker i proportion till tidigare innehav.
3. Alternativt kan Christer Ral och Jan Andhagen anvisa rätt för bolaget att köpa eller lösa in
de nyemitterade aktierna på villkor enl. p. 2.
Redovisningsmässigt kommer transaktionerna bara att beröra redovisat kapital. Det gäller
båda parter, bolaget behöver inte redovisa någon vinst och klubben behöver inte redovisa
någon förlust. Båda parter får en rättvisande bild i sina balansräkningar.
Stockholm den 12 jan 2018

Leif Broomé
Enligt uppdrag av bolaget och klubben

