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Blek Bygg AB, ett medelstort företag verksamt som byggentreprenör sedan ett 

antal år, hade ekonomiska problem. Av årsredovisningarna för 2006, 2007 och 

2008 framgick att bolaget visade ett positivt resultat. Vinsterna dessa år var 

emellertid ganska beskedliga. Under åren 2009-2013 redovisade man dock 

negativa resultat med en tydligt nedåtgående trend. Man slet helt enkelt med allt 

sämre lönsamhet i sina byggprojekt. Trots en omsättning som uppgick till mer än 

50 miljoner kr årligen, uppgick det egna kapitalet vid utgången av 2011 till ca 500 

000 kr.  

 

Hjälpmedelsbanken, som specialiserat sig på lån till små och medelstora företag, 

var Blek Byggs ”husbank”. Per den 1 april 2012 hade Blek Bygg en kreditram om 

knappt 31 miljoner i banken. Ramen var vid tidpunkten för det fortsatta 

händelseförloppet i princip utnyttjad i sin helhet.  

 

Under april månad 2012 kunde Blek Bygg konstatera att likviditetssituationen var 

alarmerande. Styrelsen identifierade tre alternativ; 1) nyemission till kraftig 

överkurs, 2) utökning av kreditramen med 10 miljoner kr eller 3) ingen tillförsel av 

ytterligare kapital. Vid en realisering av alternativ 3) stod det klart att Blek Bygg 

skulle försättas eller försätta sig självt i konkurs, med följderna att 100 personer 

skulle förlora arbetet och banken skulle göra betydande förluster. Styrelsen i Blek 

Bygg kontaktade därför banken med ett förslag.  

 

Inför ett styrelsemöte i banken den 23 maj 2012 fick banken en preliminär 

årsredovisning avseende 2011 för Blek Bygg vars resultaträkning visade på ett 

negativt årsresultat om 6,2 miljoner kr och vars balansräkning visade på ett positivt 

eget kapital om 430 000 kr. Bankstyrelsen fick också del av ett brev från den 



   
 

auktoriserade revisorn i Blek Bygg, revisorn Andersson, adresserat till Blek Bygg 

AB. I brevet angavs följande: 

 

”Vi hänvisar till den preliminära årsredovisningen för Blek Bygg AB 

avseende 2011. Av redovisningen framgår att bolaget visar ett negativt 

resultat, en förlust, som uppgår till 6 200 000 kr. I årsredovisningen har 

hänsyn tagits till ett koncernbidrag från moderbolaget om 2 miljoner kr. 

En nedskrivning har skett av vissa projekt, särskilt det stora byggprojektet 

Xerxes, liksom ytterligare osäkra kundfordringar om 2,5 miljoner kr.  

 

Det återstår ett arbete med att stämma av leverantörsskulderna. Bolaget 

har ännu inte gjort en slutlig skatteberäkning som kan stämmas av. Det 

återstår också arbete som hänför sig till en slutlig värdering av posterna 

produkter i arbete och pågående arbeten. Efter en närmare genomgång 

med styrelsen i Blek Bygg igår kan det inte förväntas några mer 

betydelsefulla överraskningar vid det slutliga fastställandet av 

räkenskapsdokumentationen för 2011 och sådant som hänt 2012 som kan 

ha en betydelse för 2011 års resultat och ställning.  

 

Vår uppskattning är att revisionen kommer att vara slutförd sista veckan i 

juni, förutsatt att bolaget då har avslutat sitt avstämningsarbete.” 

 

Styrelsen i Hjälpmedelsbanken beslutade vid styrelsesammanträdet, efter att ha 

beaktat innehållet i brevet men utan andra särskilda undersökningar av bolagets 

situation, att teckna aktier till ett nominellt värde om 700 000 kr med överkurs 9 

300 000 kr (totalt 10 miljoner betalades alltså till bolaget).  

 

Blek Bygg försattes i konkurs en tid senare. Det visade sig då att restvärdet på de 

projekt som bokförts under posterna produkter i arbete och pågående arbeten hade 



   
 

övervärderats med mer än 10 miljoner kronor i den preliminära årsredovisningen. 

Av bevisningen i målet står det klart att det av den dokumentation i bolaget som 

fanns tillgänglig vid tidpunkten för revisorns granskning och författande av brevet 

framgick att det var mer än sannolikt att övervärderingarna av projekten förelåg. 

Det är också klart att revisorn endast granskat en mindre del av det material som 

var relevant för en slutlig bedömning av frågan om värdering av dessa 

bokföringsposter.  

 

Utdelningen i konkursen blev för oprioriterade borgenärer 25%. I konkursen blev 

vidare aktierna värdelösa. 

 

Hjälpmedelsbanken stämmer nu revisorn Andersson och revisionsfirman som han 

är anställd hos, Bertil Bertilson revision, och kräver ersättning för den förlust om 

10 miljoner som banken anser sig ha gjort till följd av revisorns handlande genom 

att skriva brevet, ett brev som banken menar man hade all anledning att fästa 

avseende vid och förlita sig på. Det är i målet tvistigt om ett missiv som skickades 

tillsammans med revisorns brev till Blek Bygg också skickades vidare till banken. I 

revisorns missiv angavs att brevet bara syftade till att upplysa styrelsen i Blek 

Bygg om nuläget.  

 

Kärandelaget företräder Hjälpmedelsbanken och svarandelaget företräder revisorn 

Andersson och revisionsfirman Bertil Bertilson revision. Kärandelagen ska författa 

en stämningsansökan (KI) och ett svar på svaromålet (KII). Svarandelaget ska 

författa ett svaromål (SI) och en andra skrift (SII).  

 

Lagen ska med utgångspunkt i de redovisade omständigheterna utveckla rättsliga 

resonemang för sina ståndpunkter. Omständigheterna får inte ändras men kan 

kompletteras.  

 



   
 

En invändning kan framställas mot ett hypotetiskt huvudpåstående. Att 

kärandelaget inte har fört ett visst rättsligt resonemang hindrar alltså inte 

svarandelaget att invända mot ett resonemang som om det hade framställts. På 

motsvarande sätt får kärandelaget bemöta en viss rättslig invändning även om 

svarandelaget inte har framställt denna. 


